
           

  

 

  

   
           

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 
     

HOTĂRÂREA NR. 187 
privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului 

Tulcea a terenului în suprafaţă de 1680 mp, situat în Tulcea, str. Păcii nr. 83, identificat cu 

numărul cadastral 32930, carte funciară nr. 32930 și inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a construcției în suprafaţă construită de 551 mp, situată în Tulcea,  

str. Păcii nr. 83, având destinația de sediu al Serviciului Impozite și Taxe locale 
 

 

  

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară, din 

data de 27 septembrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului 

Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1680 mp, situat în 

Tulcea str. Păcii nr. 83, identificat cu numărul cadastral 32930, carte funciară nr. 32930 și 

inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a construcției în suprafaţă construită de 

551 mp, situată în Tulcea, str. Păcii nr. 83, având destinația de sediu al Serviciului Impozite și 

Taxe locale, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Tulcea 

înregistrat sub nr. 28439/16.09.2019 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 

nr.G.11935/16.09.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Ținând seama de dispozițiile: 

- poziției nr. 762 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului 

Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017; 

- Hotărârii de Guvern nr. 740/09.09.2015 privind modificarea datelor de identificare a unui 

imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului 

și administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, județul Tulcea; 

- Protocolului încheiat între Tribunalul Tulcea, înregistrat sub nr. 3204/09.11.2015 și 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea,  înregistrat sub nr. 31031/09.11.2015; 

În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 286, alin. (4) și 

art. 296, alin. (2) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

În temeiul art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și  (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a),  

art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se declară bunuri de interes public local terenul în suprafaţă de 1680 mp, situat în 

Tulcea, str. Păcii nr. 83, identificat cu numărul cadastral 32930, carte funciară nr. 32930 și 

construcția în suprafaţă construită de 551 mp, situată în Tulcea, str. Păcii nr. 83, având destinația 

de sediu al Serviciului Impozite și Taxe locale. 

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1680 mp, situat în Tulcea, str. Păcii nr. 83, 

identificat cu numărul cadastral 32930, carte funciară nr. 32930, cu valoarea de inventar de 

446.250,95 lei. 



2 

 

Art. 3 Se aprobă inventarierea în  domeniul public al municipiului Tulcea a construcției în 

suprafaţă construită de 551 mp, situată în Tulcea, str. Păcii nr. 83, cu valoarea de inventar de 

1.528.032,79 lei, având destinația de sediu al Serviciului Impozite și Taxe locale. 

Art. 4 Inventarele bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat ale 

municipiului Tulcea se modifică în mod corespunzător. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul 

Municipiului Tulcea şi Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art. 6 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 SEDINȚĂ 

             SECRETAR,                                            CONSILIER, 

      Jr. BRUDIU Maria                                   VÂLCU Dumitru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


