
 
              HOTĂRÂREA NR.45 

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “INTRAREA VICTORIEI” T RONSONULUI  DE DRUM CARE 
INTERSECTEAZA STRADA VICTORIEI SI PROPRIETATEA SITU ATA PE STRADA 

TRANDAFIRILOR NR.10  SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL  DE STRAZI AL MUNICIPIULUI 
TULCEA                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinţa ordinară la data de  
27 februarie 2014; 

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii“Intrarea Victoriei” tronsonului  de 
drum care intersecteaza strada Victoriei si proprietatea situata pe strada Trandafirilor nr.10 si includerea 
in Nomenclatorul de strazi al municipiulul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând in discuţie raportul intocmit de Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei 
municipiului Tulcea inregistrat cu nr.4835/21.02.2014. 

Retinând  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere dispoziţiile: 

          - H.C.L. nr. 29/1996 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Tulcea; 
          - H.C.L. nr. 19/1999 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Tulcea; 
          - art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată  prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările; 

-  Ordonanţei de Urgenta nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate 
ale cetatenilor romani, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
           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 « Intrarea Victoriei» tronsonului de drum de utilitate 
publica situat la intersectia strazii Victoriei si proprietatea situata pe strada Trandafirilor nr.10. 

Terenul aferent strazii se afla in administrarea Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu. 
ART. 2 Se aproba includerea in Nomenclatorul de strazi al municipiului Tulcea. 
ART. 3  H.C.L. nr.25/31.01.2008 privind completarea si modificarea  unor categorii si denumiri de 

strazi  din Nomenclatorul de strazi al Municipiului Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.164/31.05.2007, se 
modifica si se completeaza in mod corespunzator. 

ART. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarări se imputernicesc Direcţia de Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu, Serviciul Gospodarie Comunala din cadrul 
Primăriei Municipiului Tulcea si Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu. 
        ART. 5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                 CONSTANTIN Dumitru 
 
 
 
 
 
 
 
 


