
 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

ORAŞUL ISACCEA 

 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.38 
privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de teren, proprietate privată a  U.A.T. Isaccea, de către 

S.C. Ben Ari Negev Ind. SRL 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

30.03.2020, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri locali(2 consilieri locali 

prezenți în sală, 12 consilieri locali prezenți pe aplicația online de videoconferință); 

Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare ale inițiatorului - Primarul 

orașului Isaccea nr.35/30.03.2020, raportul de specialitate nr.3610/23.03.2020 a Compartimentului 

Cadastru, Registru Agricol, Fond Funciar, adresa nr. 587/20.02.2020 a S.C. Ben Ari Negev Ind, 

adresa nr.147819.02.2020 a Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, avizele Comisiei de 

specialitate nr.1 și 3; 

În conformitate cu prevederile: 

-Anexei nr.2, pct.1, lit.d din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului; 

- art.129, alin.6 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- contractului de concesiune nr.5153/13.08.2004 încheiat între U.A.T. Isaccea și S.C. Ben Ari 

Negev Ind având ca obiect suprafața de 32 ha, teren extravilan; 

 

 In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă împădurirea unei suprafețe de teren, situată pe latura de vest suprafeței de 

32 ha din tarla 28, parcela 350/1,  proprietate privată a  U.A.T. Isaccea,  de către S.C. Ben Ari Negev 

Ind. SRL., cu 1000 bucati puieti stejar pufos. 

               

 Art.2 .  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale, Instituției Prefectului Județului Tulcea  și o va 

aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și publicare pe site-ul propriu Primăriei 

Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 14 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 14 

Nr.abtineri 0 

 

  

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL              SECRETAR GENERAL, 
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