
 

HOTĂRÂREA NR.263  
 

pentru modificarea art. 2 lit (b) din H.C.L. nr.210/26.07.2007 privind aprobarea valorii 
terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe proprietate personală, aflate în 

administrarea Consiliului Local Tulcea, ce urmează a fi vândute, în temeiul HCL nr. 275 
din 2005, HCL nr. 44/2007 şi HCL nr. 67/2007 şi a poziţiei 42 din anexa la hotărâre 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 21 decembrie 2011; 
 Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 lit (b) din H.C.L. 
nr.210/26.07.2007 privind aprobarea valorii terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe 
proprietate personală, aflate în administrarea Consiliului Local Tulcea, ce urmează a fi 
vândute, în temeiul HCL nr. 275 din 2005, HCL nr. 44/2007 şi HCL nr. 67/2007 şi a 
poziţiei 42 din anexa la hotărâre, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu 
nr.G.8.643 din 09.12.2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile H.C.L. nr.210/26.07.2007 privind aprobarea valorii 
terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe proprietate personală, aflate în administrarea 
Consiliului Local Tulcea, ce urmează a fi vândute, în temeiul HCL nr. 275 din 2005, HCL 
nr. 44/2007 şi HCL nr. 67/2007; 
         In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1) si al.(2) lit.c), din Legea nr.215/2001 
republicata privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.1 - Se modifica art. 2 lit (b) din H.C.L. nr.210/26.07.2007 privind aprobarea 
valorii terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe proprietate personală, aflate în 
administrarea Consiliului Local Tulcea, ce urmează a fi vândute, în temeiul HCL nr. 275 
din 2005, HCL nr. 44/2007 şi HCL nr. 67/2007, care va avea următorul continut: 

“Art. 2 lit. b) – rate semestriale pe un termen de până la 5 ani, fără acordarea unor 
termene de graţie”.  

Art. 2 Se modifică poziţia 42 la anexa la hotărâre, care va avea următorul conţinut: 
“ poziţia 42 Urse Viorel – adresa amplasamentului: str.Iuliu Maniu nr.14, contract de 

concesiune nr. G4964/24.08.2005, suprafaţa de teren 45 mp, valoare 2.478,60 lei”. 
 

Art.3 - Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
Art.4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de 

Intretinere si Administrare Patrimoniu. 
Art.5 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
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