HOTĂRÂREA NR.108
privind atribuirea denumirii Strada ”Matematician GRIGORE MOISIL” accesului rutier si pietonal de
utilitate publica din T61, parcelele A 1789 si A 1785, reglementat prin PUZ “ZONA SUD VII TULCEA”
aprobat cu HCL NR. 371/ 23.12.2003 si includerea in Nomenclatorul de strazi al municipiului Tulcea

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de
31.05.2012;
Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii Strada ”Matematician GRIGORE
MOISIL”accesului rutier si pietonal de utilitate publica din T61,parcelele A1789 si A1785,reglementat
prin PUZ“ZONA SUD VII TULCEA” aprobat cu HCL Nr. 371/23.12. 2003 si includerea in
Nomenclatorul de strazi al municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie coraportul Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Direcţiei
Administraţiei Publice Locale înregistrat sub nr.12278 /24.05.2012
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere:
- art. 2 lit (d) si art.3 alin 1 din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului
de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
- art.41 alin (1) si art.51alin (4) din Ordonanta de Urgenta nr. 97/2005, aprobata si modificata prin Legea
290/2005 privind evidenta domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
În temeiul art. 36 alin. 5 lit. “d”, art.45 alin.1 şi 6 şi art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 Se aprobă atribuirea denumirii Strada ” Matematician GRIGORE MOISIL ” accesului
rutier si pietonal de utilitate publica din T61, parcelele A 1789 si A 1785, reglementat prin PUZ “ZONA
SUD VII TULCEA” aprobat cu HCL Nr. 371/23.12. 2003.
ART. 2 Se aprobă includerea în Nomenclatorul de strazi al municipiului Tulcea.
ART. 3 H.C.L. nr. 25/31.01.2008 privind completarea şi modificarea unor categorii şi denumiri de
străzi din Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.164/31.05.2007, se
modifică şi se completează în mod corespunzător.
ART. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se imputernicesc Direcţia Administratie
Publica Locala, Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciul Gospodarie Comunala din
cadrul Primariei municipiului Tulcea şi Directia de Întreţinere si Administrare Patrimoniu.
ART.5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autoritaţilor si
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale .
Hotararea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor.
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