
HOTĂRĂREA NR.163 

PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRILOR LA STRĂZILE TRASATE PE TERENUL CARE NU ESTE IN 
PROPRIETATEA PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE IN LIMITA ZONEI REGLEMENTATE 

URBANISTIC PRIN P.U.Z. “ZONA SUD -VII”  

APROBAT PRIN HCL 371/ 2003 , MODIFICAT PRIN HCL NR269/2004 
Consiliul Local al municipiului Tulcea , judetul Tulcea, intrunit in sedinţa ordinară la data de 31 mai 2007;  
Examinand proiectul de hotarare privind atribuirea denumirilor la străzile trasate pe terenul care nu este in 
proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice , in limita zonei reglementate urbanistic prin P.U.Z. 
“Zona Sud -Vii” , aprobat prin HCL 371/ 2003 , modificat prin HCL nr269/2004, proiect din initiativa 
primarului; 
Luând in discuţie raportul intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei 
municipiului Tulcea inregistrat cu nr. 17497/14.05.2007; 
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);  
- HotarareaNr.4/12.01.2004 a Comisiei Judetene pentru Aviyarea atribuirii sau Schimbarii de Denumiri- privind 
atribuirea de denumiri strazilor situate in zona SUD-VII din municipiul Tulcea 
-HCL 371/2003 si HCL 269/2004, privind aprobarea / modificarea PUZ “Zona Sud- Vii” 
-In baza dispoziţiilor art.36 alineatul (5),lit “d” din Legea nr.215/2001 privind administratia 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 atribuirea urmatoarelor denumiri, străzilor trasate pe terenul care nu este in 
proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice , in limita zonei reglementate urbanistic prin P.U.Z“Zona 
Sud-Vii”aprobat prin HCL 371/2003,modificat prin HCLnr 269/2004: strada Sculptor ION JALEA, strada Poet 
TRAIAN COŞOVEI, , strada GraficianCONSTANTIN GAVENEA, strada Fizician NICOLAE DINULESCU, 
strada SPERANŢEI, strada MESTECENI, strada CERNICA şi strada VORONEŢULUI, conform schemei de 
plan anexate.  

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 20 voturi. 
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