
 
HOTĂRÂREA NR.68 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire complex sablare vopsire”,  str. Ing. Dumitru 
Ivanov, nr. 22, Tulcea şi a Regulamentului local de urbanism aferent şi revocarea parţială a dispoziţiilor art. 

3 din H.C.L. nr. 245/18.10.2010 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea , judeţul Tulcea, intrunit in şedinţa ordinară la data de 26 aprilie  
2012;  

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire complex sablare 
vopsire”, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, Tulcea şi a Regulamentului local de urbanism aferent şi revocarea 
parţială a dispoziţiilor art. 3 din H.C.L. nr. 245/18.10.2010, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând  in discuţie raportul intocmit de Serviciul de Urbanism şi Amenajarea  Teritoriului din cadrul Primăriei 
municipiului Tulcea inregistrat cu nr. 9000  /19.04.2012; 
          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 350/2001, cu completările ulterioare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul art.  46 aliniatul 
1^3 
          In baza dispoziţiilor art.36 aliniatul(9), 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 Se aproba Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE COMPLEX SABLARE VOPSIRE”Strada 
Ing.Dumitru Ivanov nr.22 si Regulamentul Local de Urbanism aferent . 

Terenul apartine S.C.STX OSV TULCEA S.A. si are o suprafata de 772.945,0 mp conform Certificatului 
MO3 nr.0808 emis de Ministerul Industriilor in favoarea ICNUT Tulcea S.A. ,in data de 03.02.1994, format din 
incinta propriu zisa a santierului naval in suprafata de 756.462,0 mp si alte incinte in suprafata de 16.483,0 mp.   

ART. 2 Se aproba revocarea partiala a art.3 din H.C.L. nr.245/18.10.2010 privind P.U.Z. “BURSA DE 
PESTE” Str.Ing.Dumitru Ivanov F.N. Tulcea ,conform art.1 . 

ART. 3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si persoanelor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale . 
 

Hotararea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


