
HOTĂRÂREA NR.64 
 

pentru modificarea şi completarea art.8 din H.C.L. nr. 102/2004 privind vânzarea către 
chiriaşi a imobilelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în domeniul privat 

al municipiului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
29 septembrie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.8 din H.C.L. 
nr.102/2004 privind vânzarea către chiriaşi a imobilelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în 
domeniul privat al municipiului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, proiect din 
iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată cu 
nr. 24546/07.09.2016 şi raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat sub  
nr. 24547/07.09.2016; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile H.C.L. nr.102/2004 privind vânzarea către chiriaşi a 

imobilelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în domeniul privat al municipiului Tulcea, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art.23, 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49, art.57, 
alin.(1) şi alin.(2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se modifică şi se completează art.8 din H.C.L. nr.102/2004 privind vânzarea către 
chiriaşi a imobilelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în domeniul privat al municipiului Tulcea, 
care va avea următorul conţinut: 

 “Art.8 Se împuternicesc cu semnarea actelor de vânzare-cumpărare Primarul 
municipiului Tulcea, domnul Dr.Ing. Constantin Hogea, sau unul din cei doi Viceprimari, 
doamna Andaluzia Luca sau domnul Petre Marinescu.” 

Art.2 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

 Hotărârea a fost adoptată  cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali 
prezenţi. 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                          VÂLCU Dumitru 

 
 
 
 
 


