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HOTARAREA NR.56 
privind aprobarea valorii si modalitatii de vanzare catre fostii chiriasi a 
terenurilor sub 200 mp, ramase in folosinta dupa vanzarea imobilelor cu 

destinatia de locuinta  
catre chiriasi in baza HCL nr. 102/2004 

 
 
 
 

Consiliul Local al  Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara din data de 27 martie 2008; 

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea valorii si modalitatii de 
vanzare catre fostii chiriasi a terenurilor sub 200 mp, ramase in folosinta dupa 
vanzarea imobilelor cu destinatia de locuinta catre chiriasi in baza HCL nr. 
102/2004, proiect din initiativa primarului;  

Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administratie 
Patrimoniu nr. G.1684/13.03.2008 si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator-
expert tehnic judiciar Morfi Rozalia; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
Avand in vedere : 

- dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii- 
republicata ; 
- HCL 102/2004 – privind vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de 
locuinta, aflate in domeniul privat al municipiului Tulcea ; 
- HCL 126/2007- pentru aprobarea  vanzarii catre fostii chiriasi a terenurilor sub 
200 mp ramase in folosinta , dupa vanzarea locuintelor catre chiriasi in baza HCL 
nr.102/2004 

In baza dispozitiilor art. 10, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b) si art.123 
din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;  

In temeiul art. 45, alin.(1), alin.(3) si alin.(6) si art. 49 din Legea nr. 
215/2001 republicata privind administratia publica locala, 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1 – Se aproba  valoarea terenurilor sub 200 mp, ramase in folosinta dupa 

vanzarea imobilelor catre chiriasi in baza HCL 102/2004, stabilita pe baza unor 
rapoarte de evaluare intocmite de un evaluator-expert tehnic judiciar, conform 
centralizatorului- anexa la prezenta hotarare. 

Art. 2. – Cumparatorul trebuie sa faca dovada ca nu are restante de plata  la 
ratele pentru imobilul cumparat in baza HCL nr.102/2004 si la chiria pe teren. 
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Art. 3. – Cumpararea terenului sub 200mp se poate face cu plata integrala 
sau in rate cu un avans de min. 50% din valoarea totala, iar diferenta esalonata pe o 
perioada de maximum 12 rate lunare, pentru care se va percepe dobanda practicata 
de BNR la data incheierii contractului. 

            - Tinerii în vârstă de până la 35 de ani, precum şi persoanele în vârstă 
de peste 60 de ani vor achita un avans de 50%, iar diferenţa se va eşalona pe o 
perioadă de maximum 36 rate lunare, pentru care se va percepe dobanda practicata 
de BNR la data incheierii contractului.  

Art. 4. – Toate cheltuielile ocazionate de vanzarea acestor terenuri vor fi 
suportate de cumparator. 

Art. 5. – Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru semnarea 
actului de vanzare cumparare, in numele Consiliului Local. 

Art. 6. – Cu ducerea la indeplinire  a prezentei Hotarari se imputerniceste 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea. 

Art. 7. – Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
               
Hotărârea a fost adoptata cu  19 voturi ale consilierilor. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                   ŞACU Stere 
 


