
 
 

HOTĂRÂREA NR.55 
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”SAT DE VACANŢĂ” , 

Extravilan, Tarla 66, Parcela 2027, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent şi 
includerea în intravilan a terenului de 6,7640 mp în trupul izolat “Grădina Soarelui”  

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinţa ordinară la data 

de 26 februarie 2010;   
          Examinând proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”SAT DE 
VACANŢĂ” , Extravilan, Tarla 66, Parcela 2027, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
şi includerea în intravilan a terenului de 6,7640 mp în trupul izolat “Grădina Soarelui”, proiect din 
iniţiativa primarului; 
          Luând  in discuţie raportul intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea  teritoriului din 
cadrul Primăriei municipiului Tulcea inregistrat cu nr. 3391/04.02.2010; 
          Reţinând  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; 
        -Legea 350/2001, cu completarile ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismul art. 25 
alin(1), art 56 alin (1) 
          In baza dispoziţiilor art.36 aliniatul(5), 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 ”SAT DE VACANŢĂ” , Extravilan, Tarla 66, 
Parcela 2027, Tulcea, Regulamentul Local de Urbanism aferent şi includerea în intravilan a terenului de 
6,7640 mp în trupul izolat “Grădina Soarelui”.  
        Terenul în suprafaţă de 6,7640 ha aferent obiectivului este compus din proprietăţile private 
deţinute de: Mocanu Daniel şi Babu Nicu. 

ART. 2 Aprobă includerea în intravilan a terenului de 6,7640 ha, noua suprafaţă a intravilanului 
municipiului Tulcea va fi de 1705,7292 ha. 

ART. 3 Toate elementele de infrastructură necesare obiectivului (drumuri, utilităţi) vor fi 
realizate exclusiv pe investiţia solicitantului (iniţiatorului) – Mocanu Daniel şi Babu Nicu. 
         ART. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.  
 
        Hotărârea a fost adoptată cu...20...voturi. 
 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
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