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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 308 
 

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Parcul Personalităților 

str. Isaccei”, înregistrată la poziția 651 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 

32200 mp la 17608 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară 
 

 

 

 

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

de 28 octombrie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului 

imobil “Parcul Personalităților str. Isaccei”, înregistrată la poziția 651 din Inventarul bunurilor care 

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

Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 32200 mp la 

17608 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară, proiect din iniţiativa consilierului local George 

ȘINGHI; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI înregistrat sub 

nr. 40742/25.10.2021 şi raportul nr. 14144/18.10.2021 al Direcției Întreținere și Administrare 

Patrimoniu; 

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

Ținând seama de prevederile: 

- Titlului VII - Cartea funciară, articolele 876, 877 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 41, alin. (5) și alin. (5^1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

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

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 286 alin. (4) 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 modifică suprafața de teren aferentă bunului imobil „Parcul Personalităților, str. 

Isaccei”, înregistrată la poziția 651 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

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

59/25.02.2021, de la 32200 mp la 17608 mp, potrivit măsurătorilor topo cadastrale, în vederea 

înscrierii în cartea funciară, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Tulcea se  

modifică în mod corespunzător. 

Art. 3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotǎrârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 239/30.08.2021 privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului 

imobil „Parcul Personalităților, str. Isaccei”, înregistrată la poziția 651 din Inventarul bunurilor 

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

al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 32.200 mp 

la 15.447 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară se revocă. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art. 5 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 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                          VICEPRIMAR, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                         George ȘINGHI               
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