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ROMANIA
JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL

LOCAL ORAŞ BREZOI

HOTARAREANR.115
Privitoare la : « Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Statie
de sortare Brezoi-Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in
Judetul Valeea

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valeea, intrunit sedinta ordinara astazi
17.12.2015, la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din cati
este constituit,
Vazand ca prin H.C.L nr.57/25.06.2015, domnul consilier Atanasescu
Constantin a fost ales presedinte de sedinta,
Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de catre d1. Schell
Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate,
precum şi raportul de specialitate nr.8719 din 07.12.2015 întocmit de Biroul
Urbanism, prin care se propune spre aprobare a Planului Urbanistic de DetaliuStatie de Sortare Brezoi-Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in
Judetul Valeea ".
Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de
secretarul orasului sat in considerarea situatiei de fapt prezentat prin raportul de
specialitate mai sus mentionat;
Vazand Notificarea de Asistenta de Specialitate in Sanatatea Publica
nr.606/543 din 08.12.2015.
Vazand
Punctul
de
vedere
al
structurii . de
specialitate
nr.6867/03.12.2015, punctul de vedere favorabil al Socetatii Nationale a Sarii
SA, Sucursala Exploatarea Miniera Rm.Valeea nr .1876/17.11.2015, punctul de
vedere al Obstii Mosnenilor Brezoieni nr.309/18.11.20 15.
Vazand Nota de Fundamentare la proiectul de hotarare privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu-Statie Sortare Brezoi-Sistem de Management
Integrat al Deseurilor Solide in judetul Valcea elaborata de primarul orasului
Brezoi.

Avand in vedere acordurile si avizele -Acord de mediu nr.lO/lO.08.2012,
aviz Administratia Parcului National Cozia nr.l0460/30.10.2015, aviz SC.Urban
SA Bucuresti nr.6290/21.10.2015,
aviz CTE SC CEZ Distributie SA
nr.99/30.10.2015, aviz SC.Apavil SA nr.45677/02.12.2015, aviz de gospodarire
a apelor Administratia Nationala "Apele Romane", Administratia Bazinala de
Apa Olt nr.75/08.12.2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea
teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, a
Ordinului nr.2701l2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajarea teritoriului si de urbanism;
In temeiul art.36 alin.2, lit.b), alinA, lit.b) , alin.5, lit.c), artA5 alin.2, lit.e),
art.115, alin.l, lit.b) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 13
voturi "pentru" .
Adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.l :Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Statie de sortare BrezoiSistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Valcea.
Art.2:Planul Urbanistic de Detaliu este valabil pana la aprobarea altor
reglemantari urbanistice contrare.
Art.3 :Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
ArtA: Prezenta hotărâre se va afisa la sediul Primariei Brezoi, precum si
pe pagina de web www.primariabrezoi.ro
si se va comunica Instituţiei
Prefectului si Primarului orasului Brezoi;

Brezoi, la 17 decembrie, 2015
Presedinte de sedinta

Contrasemnat pentru legalitate
SECRETAR,

