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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 191 
 

pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind 

inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor suprafețe de teren, situate în 

municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje 

 

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

30 iunie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor 

suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de 

garaje, proiect din iniţiativa consilierului local George ŞINGHI; 

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

23305/25.06.2021 şi raportul nr. 9212/25.06.2021 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind inventarierea în 

domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente 

construcțiilor provizorii cu destinația de garaje; 

- Titlului II - Proprietatea privată, art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ghidului notarilor publici actualizat în decembrie 2020; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 354 şi art. 355 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin.(1),art. 139, alin. (1) şi (3) lit. g), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) 

şi art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

                                                           

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se modifică Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

132/28.04.2021 privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor suprafețe de 

teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje, care va 

avea următorul conţinut: 

“Art. 1 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului aferent 

construcţiilor provizorii cu destinaţia de garaje, în suprafaţă totală de 958,42 mp, cu valoarea de 

353.743,24 lei, situat în municipiul Tulcea, Cartier E3, Aleea Cicoarei, Aleea Frasinului, Str. Cîmpului, 

conform planului de amplasament anexat şi anexei nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.» 

Art. 2 Se modifică și se completează Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor 

suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de 

garaje, care va avea următorul conţinut: 

„Art. 3 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului aferent 

construcţiilor provizorii cu destinaţia de garaje, în suprafaţă totală de 2483,12 mp, cu valoarea de 
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917.370,06 lei, situat în municipiul Tulcea, zona PECO - Str. Babadag, conform planului de 

amplasament anexat şi anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art. 3 Se modifică și se completează Articolul 6 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor 

suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de 

garaje, care va avea următorul conţinut: 

„Art. 6 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului aferent 

construcţiilor provizorii cu destinaţia de garaje, în suprafaţă totală de 5499,81 mp, cu valoarea de 

2.031.863,55 lei, situat în municipiul Tulcea, zona Cartier Vest, Aleea Metalurgiştilor, Aleea Lanului, 

Aleea Ciocîrliei, Str. Taberei, Str. Prelungirea Taberei, Str. Navaliştilor, Str.Viitorului, Str. Alunişului, 

conform planului de amplasament anexat şi anexei nr. 6, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.” 

Art. 4 Se modifică și se completează Articolul 10 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor 

suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de 

garaje, care va avea următorul conţinut: 

„Art. 10 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului aferent 

construcţiilor provizorii cu destinaţia de garaje, în suprafaţă totală de 468,03 mp, cu valoarea de 

172.910,17 lei, situat în municipiul Tulcea, Str. Cicerone Teodorescu, Str. Chindiei, Str. Walter, Str. 

Păcii, conform planului de amplasament anexat şi anexei nr. 10, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.” 

Art. 5 Se modifică și se completează Articolul 21 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor 

suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de 

garaje, care va avea următorul conţinut: 

„Art. 21 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului aferent 

construcţiilor provizorii cu destinaţia de garaje, în suprafaţă totală de 1984,96 mp, cu valoarea de 

733.328,58 lei, situat în municipiul Tulcea, Str. Victoriei, conform planului de amplasament anexat şi 

anexei nr. 21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art. 6 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea se  modifică în 

mod corespunzător. 

Art. 7 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

132/28.04.2021 privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor suprafețe de 

teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje rămân 

neschimbate. 

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art. 9 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 20 consilieri locali prezenţi. 
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