
1 
 

 

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 65 
privind schimbarea temporară a destinației imobilului Sală de festivități a Liceului 

Tehnologic Agricol „Nicolae Cornățeanu”, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 104, identificat 

prin număr cadastral 38863, Carte Funciară nr. 38863, înregistrat la poziția 856 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, din spațiu de 

învățământ în structură medicală cu destinația „Centru de vaccinare fix împotriva  

COVID-19”, până la data de 31.12.2021 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară 

convocată de îndată, din data de 24 martie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației imobilului Sală 

de festivități a Liceului Tehnologic Agricol „Nicolae Cornățeanu”, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 

104, identificat prin număr cadastral 38863, Carte Funciară nr. 38863, înregistrat la poziția 856 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, din spațiu de învățământ în 

structură medicală cu destinația „Centru de vaccinare fix împotriva COVID-19”, până la data de 

31.12.202, proiect din inițiativa consilierului local George ȘINGHI; 

Luând în discuție Memoriul Tehnic nr. 9435/12.03.2021 întocmit de Direcția de Poliție 

Locală, Compartiment Protecție Civilă, adresa nr. 6/16.06.2020 a Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Tulcea, adresa nr. D.P.I.658/19.03.2021 a Ministerului Educației și Cercetării, Direcția 

Generală Infrastructură, Direcția Patrimoniu și Investiții,  referatul de aprobare întocmit de 

consilierul local George ȘINGHI înregistrat sub nr. 10833/23.03.2021 și raportul Direcţiei 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G.5076 /23.03.2021; 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea; 

- Ordinului ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și 

ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea 

Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva  

COVID-19; 

- art. 112 alin. (6) și (8) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 106, art. 129, alin. (1) și 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 alin. (2), 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se solicită schimbarea temporară a destinației imobilului Sală de festivități a Liceului 

Tehnologic Agricol „Nicolae Cornățeanu”, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 104, identificat prin 

număr cadastral 38863, Carte Funciară nr. 38863, înregistrat la poziția 856 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, din spațiu de învățământ în structură medicală cu destinația 

„Centru de vaccinare fix împotriva COVID-19”, până la data de 31.12.2021. 
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Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art. 3 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 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali prezenţi. 

 

 
 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                     Stere ȘACU 
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