
 
HOTĂRÂREA NR.377 

 
PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII « INTRAREA PRUNULUI » TRONSONULUI DE DRUM SITUAT 

ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA, IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 42690, 
CARTE FUNCIARĂ 42690, CARE SE INTERSECTEAZĂ LA SUD CU INTRAREA LIVEZILOR V ȘI 

INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 
20.12. 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii «Intrarea Prunului» tronsonul de 
drum situat în intravilanul Municipiului Tulcea, identificat cu numărul cadastral 42690, carte funciară 
42690, care se intersectează la sud cu Intrarea Livezilor V și includerea în Nomenclatorul de străzi al 
Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea 
Constantin înregistrată cu nr. 35631/11.12.2018 şi raportul întocmit de Compartimentul Cadastru 
Imobiliar, Bancă de Date Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea înregistrat cu nr. 
35632/11.12.2018; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere dispoziţiile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/1996 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General al Municipiului Tulcea; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/1999 privind aprobarea 

Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Tulcea; 
- art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului României nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 

de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele 

de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 303/25.10.2018 privind acceptarea 

donației făcute municipiului Tulcea și inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a 
terenului în suprafață de 308 mp, nr. cadastral 42690, carte funciară 42690 în vederea amenajării unei 
căi de acces.  

În baza dispoziţiilor art.36 alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În  temeiul art.36 alin. (5) lit. d), art.45 alin. (1) şi (6), art.49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

                                                          HOTĂRĂŞTE  
 

ART. 1 Tronsonul de drum situat în intravilanul Municipiului Tulcea, identificat cu numărul 
cadastral 42690, carte funciară 42690, care se intersectează la sud cu intrarea Livezilor V se clasifică ca 
stradă - drum public din interiorul Municipiului Tulcea cu denumirea de intrare. 

ART. 2 Se aprobă atribuirea denumirii «Intrarea Prunului » tronsonului de drum situat în 
intravilanul Municipiului Tulcea, identificat cu numărul cadastral 42690, carte funciară 42690, care se 
intersectează la sud cu Intrarea Livezilor V, conform planului de situație anexat, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Terenul aferent intrării aparține domeniului public al Municipiului Tulcea. 
ART. 3 Se aprobă includerea în Nomenclatorul de străzi al Municipiului Tulcea. 
ART. 4 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/20.12.2016 privind aprobarea 

Nomenclatorul de străzi al Municipiului Tulcea, se modifică și se completează în mod corespunzător. 



ART. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția de Administrație 
Publică Locală, Compartimentul Cadastru Imobiliar, Bancă de Date Urbană, Serviciul Gospodărie 
Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu. 

ART. 6 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 
 

 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


