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                                                      HOTĂRÂREA NR. 228 

 
PRIVIND INSTITUIREA UNEI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII DE 23,50 METRI A 

CONSTRUCȚIILOR NOI FAȚĂ DE AXUL ACTUAL AL STRĂZII BARAJULUI   
 

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

29 iulie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre privind instituirea unei retrageri minime obligatorii de 23,50 

metri a construcțiilor noi față de axul actual al străzii Barajului, proiect din inițiativa consilierului local 

George Șinghi; 

Luând în discuție referatul de aprobare al consilierului local George Șinghi înregistrat cu nr. 

26241/15.07.2021 şi raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu din 

cadrul Primăriei municipiului Tulcea înregistrat cu nr. 26242/15.07.2021, 

Retinând  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile art. 32, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice nr. 233/2016; 

În  temeiul 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și alin. (14), 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 nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                               

                                                          
 HOTĂRĂŞTE  

 

Art. 1 Se aprobă instituirea unei retrageri minime obligatorii de 23,50 metri a construcțiilor noi 

față de axul actual al străzii Barajului, de o parte și de alta a străzii, din intersecția cu strada Babadag 

până în intersecția cu strada Isaccei.  

Art. 2 Fac excepție de la prevederile art. 1 construcțiile privind drumurile de acces, împrejmuirile 

provizorii, infrastructura tehnico-edilitară și spațiile verzi. 

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 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi.                                                                                                        
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