
HOTĂRÂREA NR. 331 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 19/26.01.2017 privind  aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două locuinţe 
construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat  al municipiului Tulcea, 

aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 5 
decembrie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 19/26.01.2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două locuinţe 
construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobate spre vânzare 
actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014, proiect din initiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
32.604/15.11.2018 şi raportul prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu  
nr. 14.877/15.11.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului 

şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările ulterioare; 
- Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către 

populaţie, cu modificările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local nr. 102/18.06.2014 privind aprobarea vânzării imobilelor cu destinaţia de 

locuinţe construite din fondurile statului, actualilor chiriaşi;  
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/26.01.2017 privind aprobarea rapoartelor de 

evaluare pentru două locuinţe construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat  al municipiului 
Tulcea, aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art.123 alin.(1) și alin.(4) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), (3), (6) art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se modifică şi se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
19/26.01.2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două locuinţe construite din fondurile statului, 
aparţinând domeniului privat  al municipiului Tulcea, aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL 
nr.102/18.06.2014, prin introducerea alineatului (2), care va avea următorul conţinut: 

„ (2) Se aprobă preţul de vânzare la valoarea din Ghidul privind valorile orientative ale proprietăţilor 
imobiliare din judeţul Tulcea, pentru imobilele ale căror valori rezultate în urma rapoartelor de evaluare sunt 
sub valoarea din ghid.” La preţul de vânzare nu se adaugă T.V.A.’’ 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/26.01.2017 
privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două locuinţe construite din fondurile statului, aparţinând 
domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL nr. 
102/18.06.2014 rămân neschimbate 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu şi Direcţia Economică. 

Art. 4 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

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