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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

 

        HOTĂRÂREA NR. 23 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 36/25.03.2019 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul 

public al  Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea, pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion 

Creangă”, a imobilului Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 28 ianuarie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 36/25.03.2019 privind trecerea din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale prin 

Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al  Municipiului Tulcea și în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de învățământ 

preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a imobilului Complex  Bididia, 

situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74, proiect din inițiativa consilierului local George 
ȘINGHI; 

Luând în discuție adresa nr. 1233/DPI/16.06.2020, înregistrată la UAT municipiul 
Tulcea sub nr. 17704/23.06.2020, transmisă de Ministerul Educației Naționale, Direcția 

Generală Infrastructură, Direcția Patrimoniu și Investiții, adresa nr. 26224/09.09.2020, 

înregistrată la Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu sub nr. 12.046/09.09.2020, 
înaintată de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă, Serviciul 

Management Proiecte de Infrastructură și Mediu, referatul de aprobare întocmit de 

consilierul local George ȘINGHI înregistrat sub nr. 26.637/14.09.2020 și raportul 
Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G.12.046 /10.09.2020; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 762/27.07.2011 privind transmiterea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 36/25.03.2019 privind 
trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației 

Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al Municipiului Tulcea 

și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de 
învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a imobilului Complex 

Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr. 74; 
În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 286 alin. 

(2) și alin. (4), art. 292 și anexa nr. 4, punctul 2  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 alin. (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 și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se modifică și se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 36/25.03.2019 privind trecerea din domeniul public al statului și 
din administrarea Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în 

domeniul public al  Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic 
”Ion Creangă”, a imobilului Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74, 

care va avea următorul conținut: 
“Art. 1 (1) Se solicită trecerea din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public 

al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a 

imobilului Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr. 74, conform 

următoarelor Cărți Funciare: CF nr. 44456 și CF nr. 44461, pentru promovarea unui 

proiect de reabilitare/modernizare în vederea desfășurării activităților educaționale și 

extrașcolare în condiții optime, derulat printr-un amplu proiect de dezvoltare a 

infrastructurii de agrement din cadrul Complexului Bididia. 
(2) Se declară bunul prevăzut la alin. (1) din bun de interes public național în bun de 

interes public local ca urmare a promovării unui proiect de finanțare externă în perioada 

de programare 2021 – 2027 (în cadrul apelurilor de proiecte ce se vor deschide în cadrul 
Programului Operațional Regional 2021 – 2027), care are ca obiect oportunitatea 

dezvoltării infrastructurii de agrement prin modernizarea Centrului de Agrement 
”Bididia”, prin absorția de fonduri europene, cu implicarea entității locale, luând în 

considerare complexitatea și dinamica activităților de turism și de agrement.” 

Art. 2 Se modifică și se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 36/25.03.2019 privind trecerea din domeniul public al statului și 

din administrarea Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în 

domeniul public al  Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea, pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic 

”Ion Creangă”, a imobilului Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74, 
care va avea următorul conținut: 

“Art. 2 (1) Preluarea efectivă se va face după aprobarea Hotărârii de Guvern privind 

trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației 
Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea 

și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de 
învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă” şi după semnarea 

Protocolului de predare-preluare între părţi. 

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat pentru promovarea unui 

proiect de reabilitare/modernizare în vederea desfășurării activităților educaționale și 

extrașcolare în condiții optime, derulat printr-un amplu proiect de dezvoltare a 

infrastructurii de agrement din cadrul Complexului Bididia. 
 (3) Dacă în termen de 10 ani de la data transmiterii imobilului în proprietatea 

publică a Municipiului Tulcea nu se finalizează obiectivul de investiţii prevăzut la alin. 

(2) sau nu se păstrează destinaţia acestuia, imobilul transmis potrivit prevederilor art. (1) 
revine de drept în domeniul public al statului  și în administrarea Ministerului Educației 

Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 
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 (4) Se desemnează să urmărească destinația bunurilor transmise și realizarea 
scopului pentru care bunurile au fost trasmise din domeniul public al statului în 

domeniul public al Municipiului Tulcea Primarul Municipiului Tulcea prin Direcția 
Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă și Direcția Administrație Publică 

locală și Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Direcţia Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu.” 
Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 36/25.03.2019 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public 
al  Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 

pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a 
imobilului Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74 rămân neschimbate. 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 

fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 

ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 


