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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 235 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor 

construite prin ANL, a modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu 

plata integrală sau în rate lunare egale şi a preţurilor de vânzare ale locuinţelor 

situate în municipiul Tulcea 
 

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

17 decembrie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin 

ANL, a modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare 

egale şi a preţurilor de vânzare ale locuinţelor situate în municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 

primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

37751/10.12.2020 şi raportul nr. 15996/10.12.2020 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

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

Având în vedere prevederile: 

- încheierii pronunţate la data de 15.10.2020 de  către Judecătoria Tulcea în dosarul  

nr. 6754/327/2020 având ca obiect validarea alegerii pentru funcția de primar al municipiului Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 189/06.11.2020 privind alegerea 

viceprimarului municipiului Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 190/06.11.2020 privind alegerea 

viceprimarului municipiului Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, a modelelor cadru ale promisiunilor 

bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare egale şi a preţurilor de vânzare ale locuinţelor 

situate în municipiul Tulcea; 

- Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 1257 din 09.11.2020 privind delegarea unor 

atribuții ale Primarului Municipiului Tulcea către administratorul Public al Municipiului Tulcea, 

domnul Bibu Nicolae-Florin; 

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi d) şi  alin. (7) lit. q) 

și art. 154 alin. (6)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În baza dispozițiilor art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) şi (3), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197, 

alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

                                                           

HOTĂRĂŞTE: 
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ART. 1 Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Tulcea  

nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, a 

modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare egale şi a 

preţurilor de vânzare ale locuinţelor situate în municipiul Tulcea, care va avea următorul conținut: 

“Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul Ilie Ştefan sau unul din cei 

doi Viceprimari, domnul Şinghi George ori domnul Simion Dragoş sau administratorul public al 

Municipiului Tulcea, domnul Bibu Nicolae-Florin să semneze contractele de vânzare-cumpărare cu 

plata integrală sau în rate.”  

ART. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

13/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, a 

modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare egale şi a 

preţurilor de vânzare ale locuinţelor situate în municipiul Tulcea rămân neshimbate. 

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Întreținere și 

Administrare Patrimoniu. 

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                  Claudia-Alina FRANDEȘ 
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