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HOTĂRÂREA NR. 243 

privind darea în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială a imobilului, teren și clădire, 

aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, str. Navaliștilor nr. 13, în vederea funcționării 

Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost “Phoenix” 

 

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

30 august 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență și Protecție 

Socială a imobilului, teren și clădire, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea,  

str. Navaliștilor nr. 13, în vederea funcționării Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost 

“Phoenix”, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Certificatul de adresă nr. 270/25.03.2009, Referatul de aprobare al Primarului 

municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 30168/16.08.2021 și Coraportul întocmit de Direcţia de Asistenţă 

şi Protecţie Socială și de Direcția Îmtreținere și Administrare Patrimoniu înregistrat sub nr. 

11404/16.08.2021; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 87 alin. (5), art. 108 lit. a), art. 129 alin. (1), alin. (2), alin. (2) lit. c), alin. 

(6) lit. a), art. 298 și art. 299 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă darea în administrare Direcției de Asistență și Protecție Socială a imobilului 

format din clădire corp B cu valoare inventar de 822.189,31 lei și teren în suprafață de 300 mp cu valoare 

de inventar de 26.313 lei, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. 

Navaliștilor nr. 13, în vederea în vederea funcționării Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără 

adăpost “Phoenix”, pe o perioadă de 15 ani. 

Art. 2 Predarea imobilului se va face prin proces - verbal de predare – preluare încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu și Direcția de 

Asistență și Protecție Socială. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se împuternicesc Direcția de Asistență și 

Protecție Socială și Direcția de Întreținere și Administrare a Patrimoniului.   

Art. 4 Secretarul general al Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

  

        Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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