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HOTARAREA NR.115 

privind aprobarea Planului Urbanistic De Detaliu – „Spații comerciale pentru comercializarea 

materialelor de construcții” în orașul Isaccea, județul Tulcea 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.09.2019, 

fiind prezenţi un număr de 13 consilieri locali; 

Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.31/19.09.2019 al inițiatorului – Primar, 

Moraru Anastase,  raportul de specialitate nr.10467/20.09.2019 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Cadastru, cererea nr.10142/13.09.2019 și documentaţia întocmită în vederea aprobării Planului 

Urbanistic De Detaliu – „Spații comerciale pentru comercializarea materialelor de construcții” în 

orașul Isaccea, județul Tulcea; 

   Văzând avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului 

Judeţean Tulcea nr.100/28.08.2019; 

In temeiul prevederilor : 

- Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările uletrioare; 

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - P.U.G. – Isaccea aprobat prin H.C.L. nr.50/2002 

- Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de 

Detaliu, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Orinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. 

 - art.129, alin.4, lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

  Tinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 – Se aprobă Planul Urbanistic De Detaliu – „Spații comerciale pentru comercializarea 

materialelor de construcții” în orașul Isaccea, județul Tulcea pentru suprafața de 2.908 mp, situat în 

orașul Isaccea, str.Saunului, nr.34, tarla 61, parcela A2179, Cc2180, Nr.cad. 31863, CF 31863,  beneficiar 

Grigoraș Florentin; 

 

Art.2 – (1) Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire, 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

             (2) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic  De Detaliu este de 3 ani. 

 

Art.3 -Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea. 

 

 

 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 10 

Nr.total voturi exprimate 13 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 0 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR ORAŞ, 

           

         SIMION RALUCA ELENA            MORARU  LOREDANA 
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