
           

  

 

  

   
             

Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 242 
pentru modificarea și completarea poziției 81 din “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 29/27.02.2017  
 

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

28 noiembrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 81 din “Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, proiect din inițiativa primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 

36.659/19.11.2019 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 14.617/19.11.2019; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017 privind aprobarea listei 

cuprinzând “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea”; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 80/31.03.2005 privind aprobarea valorii 

imobilelor, terenuri și construcții, cu destinația de locuință, ce urmează să fie vândute chiriașilor în temeiul 

HCL nr. 102/2004; 

În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. c) și art. 354 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (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 modifică și se completează poziția 81 din “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

29/27.02.2017, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 
Cod 

Clasificare 

Denumirea 

bunului 

Suprafața 

-mp- 

Anul 

dobândirii 

Valoare 

lei 
Situație juridică 

81 1.6.1 
Casă – str. Avram 

Iancu nr. 60 

S.teren: 

604 mp,  
din care 

S.construită: 

330 mp 

1998 562.764 

HCL nr.40/2000- privind trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al 

consiliului local a unui număr de 292 

imobile aflate în administrarea primăriei, 

în vederea cumpărării lor de către chiriași 

în baza Legii nr. 112/1995. 

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 

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

neschimbate. 

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 cu 18 voturi ale consilierilor locali din totalul de 18 consilieri locali 

prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ,                                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

      SECRETAR GENERAL,                                                    CONSILIER,     

         Jr. Maria BRUDIU                                                      Dumitru VÂLCU 
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