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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 208 
 

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a imobilului „Grădina de 

vară Dacia” din Tulcea, județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, a terenului și a bunurilor mobile 

aferente și darea acestuia în administrarea Direcției Întreținere și  

Administrare Patrimoniu 
 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din 

data de 26 noiembrie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a imobilului „Grădina de vară Dacia” din Tulcea, județul Tulcea,  

str. Isaccei nr. 16, a terenului și a bunurilor mobile aferente și darea acestuia în 

administrarea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu, proiect din iniţiativa 

primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat 

sub nr. 35.193/18.11.2020 şi coraportul nr. G.13.354/17.11.2020 al Direcției Economice și 

al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Protocolului de predare – primire a imobilului „Grădina de Vară Dacia” din Tulcea, 

Județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, încheiat între R.A.D.E.F. “RomâniaFilm” – în insolvență, 

reprezentată prin domnul Adrian MIRONESCU, Administrator Special și Municipiul 

Tulcea, reprezentat prin domnul Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea, înregistrat la 

Primăria Municipiului Tulcea sub nr. 33767/05.11.2020 și la R.A.D.E.F. România Film sub 

nr. 2175/26.10.2020; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 193/06.11.2020 privind 

asumarea protocolului de predare – primire a imobilului Grădina de Vară Dacia din Tulcea, 

Județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, a terenului și a bunurilor mobile aferente; 

- Procesului-Verbal de predare-primire a imobilului „Grădina de Vară Dacia” din 

Tulcea, str. Isaccei nr. 16, înregistrat sub nr. P 174/05.11.2020, între reprezentanții 

R.A.D.E.F. RomâniaFilm și reprezentanții Municipiului Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 108 lit. a), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), 

art. 286 și art. 297 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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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. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                           

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a 

imobilului Grădina de Vară Dacia din Tulcea, Județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, cu valoarea 

de 9574,97 lei, a terenului aferent în suprafaţă de 2281 mp, din care suprafață construită 

1458 mp. 

ART. 2 Mijlocul fix Gardină de vară Dacia se înregistrează în evidențele contabile ale 

Primăriei municipiului Tulcea cu valoarea de 9574,97 lei. 

ART. 3 Se dă în administrarea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu 

imobilul Grădina de Vară Dacia din Tulcea, Județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, a terenului 

aferent, construcția fiind în suprafață de 1458 mp și terenul în suprafață de 2281 mp și se 

înregistrează în evidențele contabile ale direcției cu valoarea de 9574,97 lei. 

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se împuternicesc Direcția 

Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și Direcția Întreținere și Administrare 

Patrimoniu. 

ART. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                  Claudia-Alina FRANDEȘ 
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