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HOTĂRÂREA NR.62 
PRIVIND   ATRIBUIREA   DENUMIRII  ALEEA 

"ORHIDEELOR"ACCESULUI  RUTIER SI PIETONAL  DE UTILITATE 
PRIVATA,  REGLEMENTAT PRIN  PUZ  "LOTIZARE TEREN IN 
VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLU LOCUINTE ZONA SUD-

CAP"APROBAT CU HCL NR. 83/2006  SI INCLUDEREA IN 
NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

     Consiliul Local al municipiului Tulcea , judeţul Tulcea, intrunit in sedinţa 
ordinară  la data de 27 martie  2008;  
     Examinand  proiectul de hotarare privind aprobarea atribuirea denumirii  Aleea 
"Orhideelor" accesului  rutier si pietonal  de utilitate privat ,  reglementat prin PUZ  
"Lotizare  teren in vederea construirii ansamblu locuinte zona Sud-CAP"aprobat cu 
HCL Nr. 83/2006  si includerea in Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea -
proiect din iniţiativa primarului; 
     Luând  in discuţie raportul intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea 
teritoriului din cadrul Primariei municipiului Tulcea inregistrat cu nr. 7939 
/17.03.2008; 
     Reţinând  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
     Având in vedere: 
           -Ordonanţa Guvernului Romaniei Nr.63/2002 aprobat  si modificat  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 români art.49 alin (4); 
          - HCL nr.83/2006 (Hotarare privind aprobarea P.U.Z."Lotizare  teren in 
vederea construirii ansamblu locuinte zona Sud-CAP"); 
            -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.49pct. 1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind  
administraţia publică  locală  republicată  . 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

      ART. 1   Se aprobă   atribuirea denumirii  Aleea "Orhideelor" accesului  rutier 
si pietonal  de utilitate privat , reglementat prin PUZ "Lotizare  teren in vederea 
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construirii ansamblu locuinte zona Sud-CAP"aprobat cu HCL Nr. 83/2006  si 
includerea  in Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea. 
     ART. 2  Parcelele aferente Aleii Orhideelor  in stadiul actual de echipare si 
amenajare , se incadreaza  in zona de impozitare "D". 
     Art. 3      Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se imputernicesc 
Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,  Serviciul de Impozite si Taxe 
locale   şi Directia de Întreţinere si Administrare Patrimoniu. 
     ART.4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autoritaţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a 
prevederilor sale . 
 
    Hotararea a fost adoptat  cu 20 voturi. 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
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