
 
             

  

 

  

   

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 
     

HOTĂRÂREA NR. 241 
privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, a terenului în suprafață de 8428 mp, aferent 

străzii Arțarilor, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înregistrării în cartea funciară 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de  

28 noiembrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 

Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, a terenului 

în suprafață de 8428 mp, aferent străzii Arțarilor, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea 

înregistrării în cartea funciară, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie referatul de aprobare întocmit de Primarul municipiului Tulcea înregistrată sub 

nr.36.551/18.11.2019 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 
G.14.491/18.11.2019; 

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

Ținând seama de prevederile: 

- Titlului VII - Cartea funciară, articolele 876, 877 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 41, alin. (5) și alin. (5^1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 378/20.12.2018 privind aprobarea 
Nomenclatorului de străzi al municipiului Tulcea; 

- Ghidului notarilor publici actualizat în decembrie 2018; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 286, alin. (4) 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 aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, a terenului în suprafață de 8428 mp, 
aferent străzii Arțarilor, cu valoarea de 1.104.778 lei, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea 

înregistrării în cartea funciară, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului anexat, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea însușit prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 se modifică în mod 

corespunzător. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenți. 
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