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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr .209/26.11.2020 

privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii 

Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, 
strada Spitalului nr. 2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea 
 
 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 28 

ianuarie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul 

clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada 

Spitalului nr. 2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

al Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa consilierului local George ȘINGHI; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI înregistrat sub nr. 

3189/26.01.2021 şi raportul nr. G.1879/26.01.2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului 

de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr. 2, în 

vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului 

Tulcea; 

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

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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 revocă articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului 

de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr. 2, în 

vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului 

Tulcea. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

209/26.11.2020 rămân neschimbate. 
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Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art. 4 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 …… voturi ale consilierilor locali din ......... consilieri locali 

prezenţi. 

 

 
 

 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                  Claudia-Alina FRANDEȘ 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr .209/26.11.2020 

privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii 

Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, 

strada Spitalului nr. 2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea 

 

 
 

 

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

28 ianuarie 2021, legal constituită; 

Examinând documentația întocmită pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul 

de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în 

Tulcea, strada Spitalului nr. 2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă 

a Persoanelor al Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa consilierului local George ȘINGHI; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI înregistrat sub nr. 

3189/26.01.2021 şi raportul nr. G.1879/26.01.2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului 

de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr. 2, în 

vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului 

Tulcea; 

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

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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 revocă articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului 

de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr. 2, în 

vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului 

Tulcea. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

209/26.11.2020 rămân neschimbate. 
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Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

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

 

 

 
 

 

                    Vizat                                                                          Inițiator,                                                    

            pentru legalitate                                                                             

    p. SECRETARUL GENERAL,                                             George ȘINGHI , 

   AL MUNICIPIULUI TULCEA                                          CONSILIER LOCAL 

                Leventh IUSUF 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 
 

 

 

Nr. 3189/26.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp 

din holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF 

nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr. 2, în vederea funcționării Serviciului Public  

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea 

 

 

Având în vedere că spațiul actual de lucru al Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea, în condiţiile producerii cărţilor electronice 

de identitate, este insuficient pentru amenajarea și dotarea ghişeului de primire/eliberare 

acte de identitate cetăţenilor Municipiului Tulcea şi a celor din comunele arondate, prin 

hotărârea nr. 209/26.11.2020 Consiliul Local al municipiului Tulcea a solicitat trecerea din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în 

domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii 

Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, 

strada Spitalului nr.2,  

Ținând seama de destinația spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul 

clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, în care își va desfășura activitatea 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea, la 

articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 209/26.11.2020, acesta 

se declară din bun de interes public național în bun de interes public local. 

Totuși, în conformitate cu prevederile legale, trecerea spațiului din domeniul public al 

statului în domeniul public al municipiului Tulcea se va face printr-o hotărâre a Guvernului, 

iar preluarea efectivă a bunului se va face după emiterea Hotărârii de Guvern. 

În această situație se propune revocarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local 

nr. 209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp 

din holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF 

nr. 41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr. 2, în vederea funcționării Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea. 

Urmare adoptării Hotărârii de Guvern se va declara încetarea uzului/interesului public 

național asupra spațiului în suprafaţă de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii I.P.J. 
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Tulcea și se va declara de uz/interes local, printr-o hotărâre ulterioară a Consiliului Local al 

municipiului Tulcea. 

Argumentarea modificării hotărârii nr. 209/26.11.2020 are în vedere demararea cu 

celeritate a procedurilor de transfer a suprafeței de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii 

I.P.J. Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr. 2 și 

elaborarea proiectului de hotărâre de guvern. 

Luând în considerare cele menționate, în baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 

alin.(1), alin. (2) lit. c),  art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și  (2), 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 ulterioare, supun spre aprobare Consiliului Local al 

municipiului Tulcea revocarea articolului nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp, 

din holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF 

nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2, în vederea funcționării Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea. 

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

209/26.11.2020 rămân neschimbate. 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care vă rugăm 

să-l adoptaţi în forma şi conţinutul redactat. 

 

 

 

INIȚIATOR, 

 

George ȘINGHI  

 

CONSILIER LOCAL 

http://www.primariatulcea.ro/


 

 

CONSILIUL LOCAL TULCEA                              APROBAT,         

DIRECŢIA   ÎNTREŢINERE   ŞI                            p. Primarul Municipiului Tulcea        

ADMINISTRARE PATRIMONIU                                     George ȘINGHI,  

Biroul juridic, Executari silite                                                   viceprimar 

Licitatii, Gestiune Patrimoniu 

Documente Consiliul Local                                                                        
Nr. G.1879 / 26.01.2021   

 

 

RAPORT 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 209/26.11.2020 

privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul  

de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF 

nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2, în vederea funcționării Serviciului  

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea 

 
 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea a solicitat prin Hotărârea nr. 209/26.11.2020 

trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii 

Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, 

strada Spitalului nr.2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea. 

La articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea                         

nr. 209/26.11.2020, spațiul în discuție se declară din bun de interes public național în bun 

de interes public local, ținând seama de destinația acestui spațiu în care își va desfășura 

activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului 

Tulcea. 

Însă, potrivit prevederilor legale, la cererea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea, exprimată în Hotărârea nr. 209/26.11.2020, trecerea spațiului cu suprafața de 9,05 

mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 

din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2, din domeniul public al statului în 

domeniul public al Municipiului Tulcea se va face printr-o hotărâre a Guvernului, iar 

preluarea efectivă a bunului se va face după aprobarea Hotărârii de Guvern.  

Față de cele menționate anterior, se propune revocarea articolului 2 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 209/26.11.2020 privind trecerea din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în 

domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii 

Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, 

strada Spitalului nr.2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea. 
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Se va declara încetarea uzului/interesului public național asupra spațiului în 

suprafaţă de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii I.P.J. Tulcea după adoptarea Hotărârii 

de Guvern. 

De asemenea, ulterior emiterii Hotărârii de Guvern, bunul se va declara de 

uz/interes local printr-o hotărâre a Consiliului Local al municipiului Tulcea.  

 Pe cale de consecință, având în vedere cele precizate, în baza dispoziţiilor art. 87 

alin. (5), art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. c),  art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și  (2), 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 ulterioare, se propune spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea revocarea articolului nr. 2 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Tulcea 

și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 

9,05 mp, din holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul 

C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2, în vederea funcționării 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea. 

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

209/26.11.2020 rămân neschimbate. 
 

 
 

 

 
 

               DIRECTOR,                                                        Biroul Juridic, 

    Ec.Constantin Florenţiu                                 Cons. Jr. Georgescu Carmen Ionela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intocmit, 
Mihailov Gabriela 
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