
HOTĂRÂREA NR.  

 

pe tru odificarea si co pletarea Hotărârii Co siliului Local al Mu icipiului 
Tulcea nr.27/27.02.2017 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru 

locui ţele pe tru ti eri desti ate î chirierii, co struite pri  Age ţia Naţio ală 
pentru Locui ţe situate î  u icipiul Tulcea, odificată si co pletată pri  
Hotărârea Co siliului Local al Mu icipiului Tulcea  r.  di  9. .  

 

Co siliul Lo al al  u i ipiului Tul ea, judeţul Tul ea, î tru it î  şedi ţă 
ordi ară la data de  ia uarie ; 

Exa i â d proie tul de hotărâre pe tru odifi area şi o pletarea Hotărârii 
Consiliului Local Tulcea nr. 27/27.02.2017 privind aprobarea cuantumului chiriei 

pe tru lo ui ţele pe tru ti eri desti ate î hirierii, o struite pri  Age ţia 
Naţio ală pe tru Lo ui ţe situate î  u i ipiul Tul ea, odifi ată si o pletată 
pri  Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea  r. /29.06.2017, proiect 

di  i iţiativa Pri arului; 

Luâ d î  dis uţie expu erea de otive a Pri arului u i ipiului Tul ea 
înregistrată su  r. 1683/19.01.2018 şi raportul Dire ţiei de Î treţi ere şi 
Administrare Patrimoniu înregistrat sub nr. 1220/19.01.2018; 

Reţi â d avizele o isiilor de spe ialitate ale Co siliului Lo al al u i ipiului 
Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. /  privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru lo ui ţe, 
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare; 

- Hotârârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru Lo ui ţe, repu li ată, u odifi ările şi 
o pletările ulterioare; 



- Hotărârii Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r. / . .  privind 

apro area ua tu ului hiriei pe tru lo ui ţele pe tru ti eri destinate închirierii, 

o struite pri  Age ţia Naţio ală pe tru Lo ui ţe situate î  u i ipiul Tul ea, 
odifi ată si o pletată pri  Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea  

nr. 137/29.06.2017; 

În temeiul art.  ali . , lit.  şi lit. d  şi ali .  lit. a  p t. , art.  ali . , 
 şi , art.  şi art.  ali .  lit.  di  Legea r. /  privi d 

Ad i istraţia Pu li ă Lo ală, repu li ată, u odifi ările şi o pletările 
ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I Se odifi ă şi se o pletează dispoziţiile art.  di  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 27/27.02.2017 privind aprobarea 

ua tu ului hiriei pe tru lo ui ţele pe tru ti eri desti ate î hirierii, o struite 
pri  Age ţia Naţio ală pe tru Lo ui ţe situate î   u i ipiul Tul ea, odifi ată şi 
o pletată pri  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

/ . . , are va avea ur ătorul upri s: 

Art. 1 (1) Se aprobă cuantumul chiriei recalculate la locuinţele pentru tineri, 
destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în 
municipiul Tulcea, a caror titulari de contracte de închiriere au vârsta peste 35 ani 

şi până în 35 ani, pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Chiria stabilită pentru fiecare locuinţă se actualizează anual cu rata 
inflaţiei, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflaţiei comunicate de 
către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior şi, dacă este cazul, în 

baza coeficientului de ponderare în funcţie de veniturile medii nete pe membru de 

familie ale titularului contractului de închiriere şi a valorii de înlocuire pe metru 

pătrat, aprobată anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei 

publice şi fondurilor europene. 
Art.  II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 27/27.02.2017 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 



situate în  municipiul Tulcea, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 137/29.06.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Contractele de închiriere pentru locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul 

Tulcea se vor modifica corespunzător. 
Art. IV Cu du erea la î depli ire a preze tei Hotărâri se î puter i eşte 

Dire ţia de Î treţi ere şi Ad i istrare Patri o iu Tul ea. 

Art. V Secretarul U ităţii ad i istrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va 

asigura o u i area preze tei Hotărâri autorităţilor şi persoa elor interesate 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată u  voturi ale o silierilor lo ali di   o silieri 
lo ali preze ţi. 

 

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

        Jr. BRUDIU Maria                                                             VIZAUER Lavinia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


