
 
 

HOTĂRĂREA NR.146_ 
PRIVIND APROBAREA SCHIMBĂRII DENUMIRII TRONSOANELOR DE STRAZI DIN TRUPUL 
IZOLAT, DUPĂ LIMITA DE VEST A INTRAVILANULUI, DIN STRADA “ISACCEI” ÎN : STRADA 

“MĂNĂSTIRII”, STRADA “IASOMIEI” ŞI STRADA “TRANSFORMATORULUI”  
 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea , judetul Tulcea, intrunit in sedinţa ordinară la data de 31 mai 
2007;  
Examinand proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii tronsoanelor de străzi din trupul izolat, 
după limita de vest a intravilanului, din strada “Isaccei” in: strada “Mănăstirii”, strada “Iasomiei” şi 
strada “Transformatorului”, proiect din initiativa primarului; 
Luând in discuţie raportul intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Primăriei municipiului Tulcea inregistrat cu nr. 17483/14.05.2007; 
Retinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
Având in vedere: 
-Ordonanţa Guvernului Romăniei Nr.63/2002 aprobată si modificată prin Legea 48/2003 si Legea 
76/2007 art. 2 lit (d) si art.3 alin 1; 
-Ordonanţa de urgenţa Nr 97/2005, aprobata si modificata prin Legea 290/2005 privind evidenţa , 
domiciliul , resedinţa si actele de identitate ale cetaţenilor romăni art.40alin (1) si art.49 alin (4); 
- HCL nr.29/1996 (Hotărare privind aprobarea P.U.G. al Municipiului Tulcea); 
-In baza dispoziţiilor art.36 alineatul (5),lit “d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală republicată ; 
-In temeiul art.45 pct 1,2,6 si art.49 pct.1 si2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată;  

HOTĂRĂŞTE  

ART. 1 Se aprobă schimbarea denumirii tronsoanelor de străzi din trupul izolat, după limita 
de vest a intravilanului, din strada “Isaccei” in: strada “Mănăstirii”, strada “Iasomiei” şi strada 
Transformatorului”. 

ART. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărări se imputernicesc Serviciul de Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului, Serviciul de Gospodarie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Tulcea şi 
Directia de Întreţinere si Administrare Patrimoniu. 

ART.3 .Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărări autoritaţilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale . 

            Hotararea a fost adoptată cu 19 voturi. 
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