
HOTARAREA NR. 42 
pentru revocarea HCL nr.81/15.05.2014 privind acordul de principiu pentru 

vanzarea prin negociere directa catre actualul chirias, a spatiului situat in Tulcea, 
str.Babadag, nr.2, Bl. A1, sc.D, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea 

 
 

   Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinara 
din data de 26 martie 2015; 

Examinând proiectul de hotarare pentru revocarea HCL nr.81/15.05.2014 privind 
acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa catre actualul chirias, a 
spatiului situat in Tulcea, str.Babadag, nr.2, Bl. A1, sc.D, apartinand domeniului privat al 
municipiului Tulcea, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 7.415/12.03.2015  si raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu nr.G 5.634 /12.03.2015; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Tinand seama de Sentinta civila nr.1438/2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
dosarul nr. 3147/88/2013, ramasa definitiva prin Decizia civila nr.33/CA /2015 a Curtii de 
apel Constanta; 

Având in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.81/15.05.2014 privind 
acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa catre actualul chirias, a 
spatiului situat in Tulcea, str.Babadag, nr.2, Bl. A1, sc.D, apartinand domeniului privat al 
municipiului Tulcea; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 
republicata privind administraţia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, alin. (1) şi (6), art. 49 şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art.1 - Se revoca HCL nr.81/15.05.2014 privind acordul de principiu pentru 
vanzarea prin negociere directa catre actualul chirias, a spatiului situat in Tulcea, 
str.Babadag, nr.2, Bl. A1, sc.D, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea. 

Art.2 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ale consilierilor locali din  19 consilieri locali 
prezenţi. 
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