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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

HOTĂRÂREA NR. 58 
 

privind aprobarea Centralizatorului modificărilor și completărilor intervenite în cuprinsul 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobat prin 
Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, în vederea 

actualizării 

 
 

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

de 25 februarie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Centralizatorului modificărilor și 
completărilor intervenite în cuprinsul Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al 

municipiului Tulcea, aprobat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

29/27.02.2017, în vederea actualizării, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

6276/17.02.2021 şi raportul nr. G. 3261/17.02.2021 al Direcției Întreținere și Administrare 

Patrimoniu; 

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

- art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 

oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

- Dispoziției Primarului Municipiului Tulcea nr. 1255/24.09.2019 privind constituirea 

comisiilor speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 
privat al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea; 

- Dispoziției Primarului Municipiului Tulcea nr. 164/10.02.2021 privind constituirea 

comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. c) și art. 357 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. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;     

                                                       

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Centralizatorul modificărilor și completărilor intervenite în cuprinsul 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobat prin 
Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, în vederea actualizării, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea, aprobat 

prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, se  actualizează în mod 

corespunzător conform dispozițiilor art. 1. 
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Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea și comisia specială constituită în baza Dispoziției Primarului 

Municipiului Tulcea nr. 164/10.02.2021.  
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 20 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 

 

 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                         Stere ȘACU 
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