
HOTǍRÂREA NR. 55 
 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 10/30.01.2019 privind darea în folosință gratuită Asociației  Naționale a Surzilor din 
România – Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând 
domeniului public al municipiului Tulcea, în suprafaţă de 105,81 mp, situat în Tulcea, 

str. 1848 nr.7, bl.5, sc.A, ap.1 
 

  Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședinţa ordinarǎ din 
data de 28 martie 2019; 

 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea nr. 10/30.01.2019 privind darea în folosință gratuită Asociației Naționale a 
Surzilor din România – Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând 
domeniului public al municipiului Tulcea, în suprafaţă de 105,81 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr.7, 
bl.5, sc.A, ap.1, proiect din iniţiativa Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
7644/18.03.2019 și raportul Direcţiei Întretinere și Administrare Patrimoniu nr. G 4193/12.03.2019; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
 Având în vedere prevederile: 

- Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 374/20.12.2018 privind inventarierea în 
domeniul public al municipiului Tulcea a imobilului cu suprafaţa utilă de 105,81 mp, situat în Tulcea, 
str. 1848 nr. 7, bl.5, sc.A, ap.1; 

- Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 10/30.01.2019 privind darea în folosință 
gratuită Asociației  Naționale a Surzilor din România – Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație 
decât cea de locuință, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, în suprafaţă de 105,81 mp, 
situat în Tulcea, str. 1848 nr.7 bl.5, sc.A, ap.1; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, 

 

HOTǍRǍȘTE: 
 
 

  Art. 1 Se modificǎ și completeazǎ articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 10/30.01.2019 privind darea în folosință gratuită Asociației  Naționale a Surzilor din 
România – Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului 
public al municipiului Tulcea, în suprafaţă de 105,81 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr.7, bl.5, sc.A, 
ap.1, dupǎ cum urmeazǎ: 

”Art.1 Se dă în folosinţă gratuită Asociației  Naționale a Surzilor din  România – Filiala 
Tulcea, spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului public al municipiului 
Tulcea, în suprafaţă utilă de 105,81mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr.7, bl.5, sc.A, ap.1, pe o perioada 
de 10 ani, pentru desfășurarea activității asociației.” 

Art. 2 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotǎrârii se împuterniceşte Direcţia Întreţinere și 

Administrare Patrimoniu. 
Art. 4 Secretarul Unitǎţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

Hotǎrârii autoritǎţilor și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenți. 
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