
HOTARAREA NR.101 
pentru modificarea si completarea art.8 din HCL nr. 102/2004 privind vanzarea 

catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in domeniul privat 
al municipiului Tulcea si revocarea HCL nr.12/2009 

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data de  
18 iunie 2014; 

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea art.8 din  
H.C.L. nr.102/2004 privind vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in 
domeniul privat al municipiului Tulcea si revocarea HCL nr.12/2009, proiect din iniţiativa 
Primarului; 

Luand în discutie raportul Directiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, inregistrat 
sub nr. G. 4475/10.06.2014; 

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

cu destinatia de locuinta, aflate in domeniul privat al municipiului Tulcea, modificata prin HCL 
nr.12/2009; 

În conformitate cu dispozitiile art.10, art.23, art.57, alin.(1) si alin.(2) din Legea 
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul art.45, al.(1), (3), (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 
 

                                                        HOTARASTE: 
 
 

Art.1- Se modifica si completeaza art.8 din HCL nr.102/2004 privind vanzarea catre 
chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in domeniul privat al municipiului Tulcea, 
care va avea urmatorul continut: 

 “Art.8- Se imputernicesc cu semnarea actelor de vanzare cumparare Primarul 
municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea sau Viceprimarul Municipiului Tulcea, 
domnul ing. Sacu Stere”. 

Art.2- Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
Art.3- Se revoca HCL nr.12/29.01.2009 pentru modificarea si completarea HCL 

nr.102/2004 privind vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in 
domeniul privat al municipiului Tulcea si revocarea HCL nr.91/2008. 

Art.4- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.5- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
            Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 

 
 

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

 


