
 
           

 
 

  
   

             

Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 
     

       HOTĂRÂREA NR. 81 
 

privind darea în folosință gratuită Asociației Naționale a Veteranilor de  
Război Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință,  aparținând domeniului 

privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Babadag nr. 2 bl. A1, sc. D, parter, în suprafață 
utilă de 33,12 mp și a unei cote-părți teren pe apartament în suprafață de 9,61 mp 

 
Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de  24 aprilie 2019; 
Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației  Naționale a 

Veteranilor de Război Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, 
aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Babadag nr. 2 bl. A1, 
sc. D, parter, în suprafață utilă de 33,12 mp și a unei cote-părți teren pe apartament în suprafață de 
9,61 mp, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie adresa nr. 2/09.01.2019 a Asociației Naționale a Veteranilor de Război 
Filiala Tulcea, expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
10.993/12.04.2019 şi raportul nr. G.5420/08.04.2019 prezentat de Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Ținând seama de Hotărârea Guvernului nr. 458/21.04.2004 privind recunoaşterea 

Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război ca fiind de utilitate publică; 
 În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
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 publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 
 

Art.1 Se dă în folosință gratuită, începând cu data de 1.06.2019, Asociației Naționale a 
Veteranilor de Razboi Filiala Tulcea, spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând 
domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Babadag nr. 2 bl. A1, sc. D, parter, 
în suprafață utilă de 33,12 mp și cota-parte teren pe apartament în suprafață de 9,61 mp, în baza 
unui contract de comodat, pe durata desfășurării activității asociației. 

Art.2 Predarea-primirea spațiului se va face în baza unui proces-verbal încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, prin Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi 
Asociația Națională a Veteranilor de Război Filiala Tulcea, anexă la contractul de comodat.  

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu și Asociația Națională a Veteranilor de Război Filiala Tulcea. 

Art.4 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire 
a prevederilor sale. 

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

prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                          VICEPRIMAR, 
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