
                   
  

            

                                                                     
Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

                                                      HOTĂRÂREA NR. 83 

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOTIZARE TEREN PENTRU 

CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, INTRAVILAN, STRADA ISACCEI, F.N., T 20,  

A 288, LOT 2 - NUMĂR CADASTRAL 43795 ȘI LOT 3 - NUMĂR CADASTRAL 43796, TULCEA 

ȘI  A  REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT 

 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de                

31 martie 2020; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOTIZARE TEREN 

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, intravilan, strada Isaccei, F.N., T 20, A 288, lot 2 - 

număr cadastral 43795 și lot 3 - număr cadastral 43796, Tulcea și  a  Regulamentului Local de Urbanism 

aferent, proiect din iniţiativa  primarului; 
Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat cu                           

nr. 9028/20.03.2020 şi raportul întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei 

municipiului Tulcea înregistrat cu nr. 9029/20.03.2020; 
Reținând  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/1996 privind aprobarea Planului Urbanistic 

General al Municipiului Tulcea; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/1999 privind aprobarea Regulamentului 

Local de Urbanism al Municipiului Tulcea; 
- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 44, art. 45 lit. b), art. 47 și art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 102/27.10.2016 privind aprobarea perioadei de 

valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
În  temeiul 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), alin. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3),  art. 196     

alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                                          HOTĂRĂŞTE  
 

ART. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE 

LOCUINȚE INDIVIDUALE”, intravilan, strada Isaccei, F.N., T 20, A 288, lot 2 - număr cadastral 43795 și lot 

3 - număr cadastral 43796, Tulcea și  Regulamentul Local de Urbanism aferent. 
            Terenul de amplasament identificat cu numărul cadastral 43795, în suprafaţă de 3.333,00 mp, aparține 

numitului Simionov Vasile, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2934 din 05 noiembrie 2018, iar 

terenul de amplasament identificat  cu numărul cadastral 43796, în suprafaţă de 3.334,00 mp, aparține numiților 

Ștefanov Pavel și Teodor  Catia-Olga  conform Actului de partaj voluntar  nr. 2409 din 20 septembrie 2018. 
 Terenul în suprafață de 336,25 mp, compus din 157,75 mp din suprafața totală a numărului 

cadastral 43795 și din 178,50 mp din suprafața totală a numărului cadastral 43796 va primi funcțiunea de 

căi de acces, urmând ca ulterior să se procedeze la reglementarea juridică a regimului de proprietate ca 

parte a străzii Isaccei și drumul existent în estul amplasamentului pentru realizarea gabaritului normat. 

Terenul în suprafață de 694,28 mp, compus din 350,00 mp din suprafața totală a numărului 

cadastral 43795 și din 344,28 mp din suprafața totală a numărului cadastral 43796 va primi funcțiunea de 

alei de acces carosabile, proprietatea beneficiarilor documentației de urbanism. 



Infrastructura de acces și de utilități necesare obiectivului de investiții se vor realiza pe cheltuiala 

beneficiarilor. 
ART. 2 Perioada de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de 

Urbanism Aferent aprobate la articolul 1 este de 5 ani de la data aducerii la cunoştinţă a prezentei hotărâri, 

perioadă ce se extinde de drept până la finalizarea investiţiei dacă aceasta a fost demarată în interiorul celor 5 

ani.  
ART. 3 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                                                            VICEPRIMAR, 

           Jr. BRUDIU Maria                                                             Ing. LUCA Andaluzia      

 

 

 

 

 

 











































                                               


