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HOTARAREA NR.138 

privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului 

Isaccea 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară la 

data de 22.11.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 12  consilieri locali; 

           

         Vazând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.18/05.09.2019 al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase,  procesul verbal al Comisiei Speciale de Inventariere a bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea nr.9792/05.09.2019, declarația 

secretarului orașului Isaccea, înregistrată sub nr.9761/04.09.2019, raportul de specialitate al 

Compartimentului Cadastru, Registrul agricol, Fond Funciar nr.10265/08.11.2019, punctul de 

vedere al Ministerului Dezvoltări Regionale și Administrației Publice înregistrat la Primăria 

orașului Isaccea sub nr.10265/05.11.2019; 

 

Având în vedere  prevederile : 

-  Art.289, alin.7, art.607, alin.4, Anexa nr.4,  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

- Hotărârea Consiliului Local  nr.26/2001 privind inventarul bunurilor din domeniul 

public al orașului Isaccea; 

- Hotărârea Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al 

județului Tulcea, precum și al municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din 

județul Tulcea, Anexa nr.4 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al orașului Isaccea, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență  nr.57/2019 

privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea, însușit 

prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/2001, cu modificările și completările ulterioare și 

atestat în Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului 

public al județului Tulcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I ”Bunuri imobile” se modifică 

și se completează după cum urmează: 

a) La poziția nr.3, coloana nr.1 va avea urmatorul cuprins ”1.1.5.1.”, coloana nr.2 

va avea urmatorul cuprins: ”Teren Piață  Agroalimentară”, coloana  nr.3 va 

avea urmatorul cuprins : ”Amplasament: intravilan, oraș Isaccea, str.1 

Decembrie, nr.39,  suprafață teren= 669 mp, tarla 3,  parcela Cc116, categorie 

de folosință curți construcții, vecinătăți: Nord -proprietate particulară, număr 

cadastral 32735, Sud – strada 1 Decembrie, proprietăți particulare, alee acces, 

Est- număr cadastral 1094, proprietate particulară, Vest- strada 1 Decembrie, 

coloana nr.5 va avea urmatorul cuprins: 45.492 lei, coloana nr.6 va avea 

urmatorul cuprins:” Hotărârea Consiliului local  nr.26/2001” 

b) după poziția nr.64, se introduc patru noi poziții, pozițiile nr.65-68, potrivit 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.2  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea Compartimentului 

Cadastru, Registrul Agricol, Fond Funciar în vederea efectuării modificărilor corespunzătoare 

în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară,  Serviciului Economic pentru înregistrarea 

în evidențele financiar-fiscale, Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea, în vederea exercitării 

controlului de legalitate și va asigura publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro pentru 

aducere la cunoștință publică. 

 
Nr.voturi necesare(majoritate simpla) 8 

Nr.total voturi exprimate 11 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 11 

Nr.abtineri 0 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL          SECRETAR GENERAL, 

           
         MIHAIL DORINA ADRIANA                  MORARU  LOREDANA 

 

 

http://www.isaccea.ro/

	ORAŞUL ISACCEA
	CONSILIUL LOCAL

