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NNSILIUL LOCAL ISACCEA
ETIJL TI]LCEA
ONSILIUL LOCAL
HOTARAREA I\R.124
?rivind atribuirea in folosin{[ gratuitd a suprafalei totale de i,96 mp, domeniul public ai
oraqului Isaccea, cltre A.R.B.D.D. Tulcea

Consiliul Local al orasului Isaccea, judetul Tulcea, intrunit astazi,2l.I1.2014, rn
iedinta ordinara, legal constituita, fiind prezenti un numar de i4 consilieri locaii;
AvAnd in vedere Raportul Comparlimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului qi
Disciplina An Construclii din cadrul Primdriei oraqului Isaccea, inregistrat sub
i;t::nr.9645120.11.24ru qi cererea A.R.B.D.D. Tulcea nr.26215123.10.2014, inregistratd la
:.Primaria orasului Isaccea sub nr.9645129.10.2014;
Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului loca1;
In temeiul afi. 124 dinn Legea
Le
nr.21512001 a administraliei publice 1ocale, republicat5,
... . cu modilicdrile gi completdrile ulterioare;

:,a..'

In conformitate cu-_ prevederile
gi *^-^^."
art. 45,, --^^-^'alin.1 y^
alin.3 din Legea nr.21512001 privind
f -administratia publicalocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

a_..:

HOTARASTE:

Art.l. (1) Se aproba atribuirea in folosin{d gratuita catre A.R.B.D.D Tulcea a
totale
suprafefei
de t,96 *p, din care: 0,98 mp situat in tarla 4,parcela29 qi 0,98 mp,situat
?;t' intarla54, parcela 1955, domeniul public al oraqului Isaccea pe perioada de vaiabilitate a
;1' proiectului de investilie aprobat "Delta Dunbrii - Paradisul aproape pierdut!".
(2)Terenul va fi atribuit in folosinJd gratuit6 in scopul amplas[rii a doud
:t:,':,
lii' panouri informare in cadrul proiectului "Delta Dundrii * Paradisul aproape pierdut!" Campanie de informare si constientizare cu privire la protejarea biodiversitafii Rezervaliei
Biosferei Delta Dundrii * Proeict finafat prin POS Mediu.
(3) Imobilul prevdzut la aftJ nu poate fi instr6inat qi nu i se poate
scliimba destina!ia:
Art.Z. Predarea-primirea spa{iului se va face pebazd de protocol incheiat intre
Oraqul Isaccea gi A.R.B.D.D.Tulcea, prin grlja Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru - Comparlimentul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Disciplina in
Constructii;
ART.3. Prezenta hotdrire va fi comunicata catre Serviciului Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Cadastru - Compartimentul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si
Disciplina in Constructii, Serviciul Economic, ambele din cadrul Primariei orasului Isaccea,
Institutiei Prefectului Judetului Tulcea.
Prezenta hotdrd.re a fost adoptata cu votul a 14 consilieri din totaiul de 15 consilieri ai
Consiliului local Isaccea.
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