
 
HOTARAREA NR.110 

privind declararea ca locuinta de necesitate a imobilului situat in Tulcea, 
str.Gavrilov Corneliu nr.308, bl.A3G, sc.B, ap.1 si atribuirea acestuia familiei 

Dascalu Gheorghe 
 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, 
legal constituita, din data de 27 iunie 2013; 
 Examinand proiectul de hotarare privind declararea ca locuinta de necesitate a 
imobilului situat in Tulcea, str.Gavrilov Corneliu nr.308, bl.A3G, sc.B, ap.1 si atribuirea 
acestuia familiei Dascalu Gheorghe, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie adresa nr.14.726/4.754/2013, inaintata de UAT-municipiul Tulcea, 
referatul nr.G.4.790/2013 intocmit de Biroul Fond Locativ si raportul Directiei de Intretinere 
si Administrare Patrimoniu nr.14.726/G.4.754/2013;   
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile: 
- art.113 din HG nr.1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, republicată; 
- art. 2, lit.f), art. 55 si art. 56 din Legea locuinţei nr.114/11.10.1996, republicată; 
- HCL nr.280/20.12.2010 privind schimbarea destinatiei constructiilor, apartinand domeniului 
public al municipiului, din gradinite pentru prescolari, in locuinte sociale. 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36 alin.(1), alin. (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 declara ca locuinta de necesitate imobilul, apartinand domeniului public al 
municipiului, situat in Tulcea, str.Gavrilov Corneliu nr.308, bl.A3G, sc.B, ap.1. 

Art.2- Se atribuie ca locuinta de necesitate, in regim de inchiriere, imobilul situat in 
Tulcea, str.Gavrilov Corneliu nr.308, bl.A3G, sc.B, ap.1, familiei Dascalu Gheorghe pe 
perioada executarii lucrarilor de consolidare la subsolul si parterul blocului I3, din Tulcea, str. 
Isaccei nr.9. 

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu. 

Art.4- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                               SILIVESTRU Ana Elena 
 
 


