
HOTĂRÂREA NR. 203 

pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi 

componenţei comisiei sociale de repartizare a locuinţelor construite pentru tineri şi 
alte categorii sociale,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

28.06.2018;  

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi 
componenţa comisiei sociale de repartizare a locuinţelor construite pentru tineri şi alte categorii sociale, 
proiect din iniţiativa Primarului 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 10.598/16.04.2018 şi raportul Direcţiei  Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 6.154/13.04.2018 ; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere dispoziţiile: 

-  Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de 
prioritate şi componenţa comisiei sociale de repartizare a locuinţelor construite pentru tineri şi alte 
categorii sociale, cu modificările şi completările; 

În baza prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c) şi lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 17, art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 şi art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 



Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi componenţa comisiei sociale de 
repartizare a locuinţelor construite pentru tineri şi alte categorii sociale, conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/2004 rămân 
neschimbate. 

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

Art. 4 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

prezentei Hotarâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din totalul de 21 consilieri locali 

prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
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