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                                                      HOTĂRÂREA NR. 167 
 

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M”, 

extravilan, strada Orizontului, nr. 139, număr cadastral 42512, Tulcea, a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 1.624 mp prin extinderea 

intravilanului municipiului Tulcea 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 august 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ 

P+M”, extravilan, strada Orizontului, nr. 139, număr cadastral 42512, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 1.624 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea, 

proiect din iniţiativa  consilierului local Luca Andaluzia; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local Luca Andaluzia înregistrat cu                                

nr. 16907/17.06.2020 şi raportul întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei 

municipiului Tulcea înregistrat cu nr. 16908/17.06.2020; 
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 ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M”, extravilan, strada 

Orizontului, nr. 139, număr cadastral 42512, Tulcea, Regulamentul Local de Urbanism aferent și introducerea în 

intravilan a suprafeţei de 1.624 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea. 

           Terenul de amplasament identificat cu numărul cadastral 42512, în suprafaţă de 1.624,00 mp, aparține 

numiților Curtin Nicolae și Curtin Mirela, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2591 din 22 august 2007. 

 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 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi. 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                                                           CONSILIER, 

           Jr. BRUDIU Maria                                                         DRĂNICEANU Daniel             



 































                                                


