
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Educației și Cercetării prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public 

al municipiului Tulcea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru 

Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Tulcea 

 
 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 292 alin. (1) și (2) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare şi al art. 867 și art. 869 din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1 Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice, adresei poștale și valorii de inventar 

ale imobilelor identificate în Anexa nr. 1. 

Art. 2 (1) Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în Anexa 

nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin 

Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea și administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Tulcea şi 

declararea acestora din bunuri de interes public național, în bunuri de interes public local. 

           (2) După preluare, imobilele transmise potrivit art. 1 alin. (1) vor fi introduse în baza 

materială a Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Tulcea și vor fi utilizate în vederea desfășurării 

activităților specifice atât unității de învățământ preuniversitar de stat, cât și ale Clubului Sportiv 

Școlar Tulcea și ale Palatului Copiilor Tulcea. 

           (3) După preluare, Consiliul Local al Municipiului Tulcea are obligaţia de a menţine 

destinaţia actuală a imobilelor şi de a asigura gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice 

instituțiilor din coordonarea/subordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării. 

Art. 3 Predarea-primirea imobilelor, menționate la art. 2 alin.(1), se va face pe bază de 

protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri.  

Art. 4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Ministerul Educației și Cercetării își va actualiza în mod corespunzător datele din 

evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera completările și 

modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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