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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 22 
 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației  

prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire bază sportivă 

TIP 1, strada Granitului nr.1,  municipiul Tulcea, județul Tulcea” 
 

 
 

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

28 ianuarie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării 

și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, 

strada Granitului nr.1, municipiul Tulcea, județul Tulcea”, proiect din iniţiativa consilierului local 

George ȘINGHI; 

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

1703/14.01.2021 şi raportul nr. G. 16.098/12.01.2021 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. 204/29.10.2009 privind modificarea 

suprafetei imobilului “Stadionul sindicatelor” de la pozitia 488 din inventarul domeniului public, 

conform masuratorilor topo cadastrale - de la 7.400 mp la 22.600 mp și înscrierea adresei imobilului -  

strada Granitului nr.1, în vederea înregistrării în cartea funciară; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 56/26.02.2010 privind atribuirea 

stadionului sindicatelor teren fotbal și rugby, din Tulcea, stada Granitului nr.1, denumirea de 

„Stadionul Cosma Zaiț”; 

- art. 5 alin. (1) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 25/26.07.2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții „C.N.I” – S.A.; 

- art. 7 alin. (17) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 96 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) 

lit. a) și art. 300 alin. (1) lit. e) 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 aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul 

Tulcea, strada Granitului nr.1 judeţul Tulcea, aflat în proprietatea publică a municipiului Tulcea, în 

suprafaţă de 22.600 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 30701, nr. cadastral 30701, liber de orice 

sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii 

„Construire baze sportive tip 1”. 
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Art. 2 Se aprobă demolarea construcțiilor existente pe amplasament, construcții care nu fac 

obiectul predării, identificate din punct de vedere cadastral cu nr. 30701-C1, nr. 30701-C2, nr. 30701-

C3 și nr. 30701-C4 anterior încheierii protocolului de predare. 

Art. 3 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art. 4 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul 

Tulcea, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.). 

Art. 5 Consiliul Local al municipiului Tulcea, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele 

de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art. 6 Consiliul Local al municipiului Tulcea se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a 

obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se împuternicesc Direcția Tehnică, 

Serviciul Dezvoltare Investiții și Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu. 

Art. 8 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 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 

 

 

 
 
 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                  Claudia-Alina FRANDEȘ 
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