
HOTARAREA NR. 54 
 

privind aprobarea vanzarii prin licitatie a terenurilor mai mari de 200 mp, 
ramase  in urma dezmembrarii imobilelor cu destinatia de locuinta, vandute 

chiriasilor, 
in baza HCL nr. 102/2004 

  
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 
ordinara din data de  26 martie 2009; 

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie a 
terenurilor mai mari de 200 mp, ramase  in urma dezmembrarii imobilelor cu 
destinatie de locuinta, vandute chiriasilor, in baza HCL nr. 102/2004, proiect din 
iniţiativa Primarului;   

Luand în discuţie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat 
nr.G.2265/ 16.03.2009 si raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 
nr.G. 2296/ 17.03.2009; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile HCL 102/2004 privind vanzarea catre chiriasi a 

imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in domeniul privat al municipiului 
Tulcea si a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii- 
republicata, cu modificarile ulterioare;  

În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), alin(5) lit.b) şi art.123 din 
Legea nr.215/2001 republicata privind administraţia publică locală, modificata si 
completata; 

În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 
republicata privind administraţia publică locală, modificata si completata, 

 

HOTARASTE: 
 

Art. 1 - Se aproba  vanzarea prin licitatie a terenurilor mai mari de 200 mp, 
ramase  in urma dezmembrarii imobilelor cu destinatia de locuinta, vandute 
chiriasilor in baza HCL nr. 102/2004, conform Anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare.     

Art. 2 – Valoarea terenului, ce se va stabili pe baza unui raport de evaluare 
intocmit de catre o persoana fizica sau juridica autorizata, documentatia de licitatie 
si modalitatea de cumparare vor fi supuse ulterior aprobarii Consiliului Local. 

Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire  a prezentei Hotarari se imputerniceste 
Primaria Municipiului Tulcea si Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu 
Tulcea. 



Art. 4 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor.  
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