
  

 
 
 
 
 

HOTARAREA NR.278 
privind atribuirea prin concesiune a terenului in cota indiviza, catre titularii dreptului de 

proprietate asupra locuintelor realizate cu credit ipotecar prin Agentia Nationala pentru Locuinte, 
situat in Tulcea, strada Spitalului FN 

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din 
data de 25 octombrie 2007 ; 

Examinand proiectul de hotarare privind atribuirea prin concesiune a terenului in cota 
indiviza, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor realizate cu credit ipotecar prin 
Agentia Nationala pentru Locuinte, situat in Tulcea, strada Spitalului FN, proiect din  intiativa 
Primarului; 

Luand în discuţie, adresa nr.215/17.10.2007 inaintata de Agentia Nationala pentru 
Locuinte-zona II Braila si referatul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu -Biroul 
Gestiune Patrimoniu Public si Privat nr.G/5.920 17.10.2007; 

Avand in vedere raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 
nr.G/5.920/17.10.2007;  
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 

In conformitate cu prevederile Art. 2^1, alin. (6) si (7) din OUG nr. 105/14.07.2005 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentia Nationala pentru 
Locuinte. 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. b) si art.123, al.(1) din Legea nr.215/2001 
republicata privind administratia publica locala; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se aprobă atribuirea prin concesiune a terenului in cota indiviza, catre titularii 
dreptului de proprietate asupra locuintelor realizate cu credit ipotecar prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte, situat in Tulcea, str. Spitalului FN, pe durata existentei 
constructiei. 

Art.2- Se aproba tariful pentru  stabilirea redeventei de 2,46 lei/ mp/an, calculat in 
baza HCL nr. 214/30.06.2005, Anexa nr.2, pct.1, lit.h), zona „B” la care s-au aplicat indicii de 
crestere a preturilor, care se va indexa pana in anul cand se vor incheia contractele de concesiune a 
terenului. 



  

Art.3- Redeventa stabilita prin contractele de concesiune se va indexa anual, cu 
indicele  de  crestere a preturilor, conform buletinului statistic de preturi. 

Art.4- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Consiliul 
Local al Municipiului Tulcea prin Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 

          
       CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      SECRETAR,      CONSILIER, 
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