
HOTARAREA NR. 32 
pentru modificarea si completarea art.2 din HCL nr.278/25.10.2007 privind  

atribuirea prin concesiune a terenului in cota indiviza, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor 
realizate cu credit ipotecar prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situat in Tulcea, strada Spitalului FN 

 
 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 martie 

2013; 
Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea art.2 din HCL nr.278/25.10.2007 

privind atribuirea prin concesiune a terenului in cota indiviza, catre titularii dreptului de proprietate asupra 
locuintelor realizate cu credit ipotecar prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situat in Tulcea, strada Spitalului 
FN, proiect din initiativa Primarului;   

Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G.1585/04.03.2013;                                          
Tinand seama de prevederile: 
- art.2 din HCL nr.278/25.10.2007 privind atribuirea prin concesiune a terenului in cota indiviza, catre 

titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor realizate cu credit ipotecar prin Agentia Nationala pentru 
Locuinte, situat in Tulcea, strada Spitalului FN; 

- HCL nr. 214/30.06.2005 pentru modificarea, completarea şi denominarea tarifelor prevăzute în HCL nr.  
122/2004 privind aprobarea tarifelor minime, fără TVA, pentru închirierea şi concesionarea terenurilor şi 
spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea;  

- Ordonanţei de Urgenţă nr.105/14.07.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c) si art. 123 alin.(1) 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.I Se modifica si se completeaza art.2 din HCL nr.278/25.10.2007 privind atribuirea prin concesiune a 

terenului in cota indiviza, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor realizate cu credit ipotecar 
prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situat in Tulcea, strada Spitalului FN, care va avea urmatorul continut: 

“Art.1 Se aproba tariful pentru stabilirea redeventei de 2lei/mp/an, calculat in baza HCL 
nr.214/30.06.2005, anexa nr.2, pct.2, lit.f), zona “B”, la care s-au aplicat indicii de inflatie, pentru anii 2005-
2012, comunicati de Institutul National de Statistica.” 

Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr.278/25.10.2007, raman neschimbate. 
Art.III Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 

Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.IV Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 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                                                    LUCA Andaluzia 
 


