
 
 

HOTĂRÂREA NR. 107 
 

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 93/27.10.2016 privind aprobarea 
rapoartelor de evaluare pentru locuinţele 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 şedinţă ordinară din 

data de 24 noiembrie 2016.  
 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL  
nr. 93/27.10.2016 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru locuinţele 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 initiaţiva Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 32.437/15.11.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu  
nr. G. 13.428/15.11.2016; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 93/27.10.2016 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru locuinţele 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.(1), alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se modifică şi se completează articolul 1 aliniatul (2) din HCL  
nr. 93/27.10.2016 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru locuinţele construite din 
fondurile statului, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobate spre vânzare 
actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014, 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 rămân neschimbate. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu. 
Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 
prezenţi. 

 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. BRUDIU Maria                                                      VÂLCU Dumitru 



 
 

 
 
 
 
 


