
HOTĂRÂREA NR.126 
PRIVIND APROBAREA   PLANULUI URBANISTIC  ZONAL - ” SHOWROOM, 
SPĂLĂTORIE ŞI PARC AUTO” -TULCEA, STRADA VITICULTURII FN ŞI   A 

REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT 
 

           Consiliul Local al municipiului Tulcea , judetul Tulcea,  intrunit in sedinţa ordinară la data de  25 
iunie  2009;   

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
”SHOWROOM, SPĂLĂTORIE SI PARC AUTO” -Tulcea, Strada Viticulturii FN şi  a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent   , proiect din iniţiativa primarului; 
          Luând  in discuţie raportul intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea  teritoriului din cadrul 
Primăriei municipiului Tulcea inregistrat cu nr. 7110/ 19.05.2009. 

Retinând  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
Având in vedere: 

                -HCL nr. 29/1996 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Tulcea; 
          -HCL nr. 19/1999 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Tulcea; 
                -Legea 50/1991 republicata art. 2 pct 2 si art 13; 
               -Legea 350/2001, cu completarile ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismul art. 25 
alin(1), art 56 alin (1) 
            In baza dispoziţiilor art.36aliniatul (1) si alin (2) lit.c, aliniatul(5), lit. a si lit. c din Legea nr.215 
/2001 privind Administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare .  
In  temeiul art.45 alin(2),si art.49 alin.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală 
republicată,cu modificările si completările ulterioare.  
          

          HOTĂRĂŞTE  
 

ART.1       Aprobă Planul  Urbanistic Zonal -” SHOWROOM, SPĂLĂTORIE ŞI 
PARC AUTO” -TULCEA, STRADA VITICULTURII FN ŞI  REGULAMENTUL LOCAL 
DE URBANISM AFERENT. 
          Terenul afectat de 3344,23mp este in domeniul privat de interes local şi se compune din 
parcela de 3181,11mp care va  fi supusă concesionării si parcela de 163,12mp care va trece in 
domeniul public  aferent strazii Viticulturii.  
                  ART.2      Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale . 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi. 
 
 
 
 
 
  CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
          Jr.BRUDIU Maria                                                      FRANDEŞ Claudia Alina 
 


