
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-proiect-

H O TA RARE A Nr. 

Privitoare la: " Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANT! SI GPL , amplasat in 

intravilanul orasului Brezoi, str. Calea Eroilor ( fosta str. Eroilor, punct 

"Zavoi ''), nr. 114 

Consiliul Local Brezoi, Judetul V aleea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
28.11.2019, la care participa un nr. de .... consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr.67/26.09.2019 domnul consilier local Chenic 
Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta; 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.6819 din 20.11.2019 

prezentat de catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de 

avizare al comisiilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr.6820 

din 20.11.2019 intocmit de Compartimentul de Urbanism, prin care se propune 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE STA TIE 
DISTRIBUTIE CARBURANT! SI GPL, amplasat in intravilanul orasului 
Brezoi, str. Calea Eroilor ( fosta str. Eroilor, punct "Zavoi '' ), nr. 114, cu 
respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind trasparenta 
decizionala in administratia publica, republicata. 

Vazand Raportul infonnarii si consultarii publicului nr.6701/14.11.2019 
cu privire la elaborarea P.U.D-CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE 
CARBURANT! SI GPL; 

A vand in vedere raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare 
intocmit de secretarul orasului, dat in considerarea situatiei de fapt relevate prin 
raportul de specialitate nr. 6820 din 20.11.2019. 



In conformitate cu prevederile art.32 alin.(l) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Legii nr.S0/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului 
dezvoltarii regionale si locuintei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.S0/1991 privind autorizarea lucrarilor de 
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, P.U.G ORAS 
BREZOI, adoptat prin HCL nr.39/2012, Hotararea Guvernului Romaniei 
nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art., art.129, alin(2) lit.c), alin.(6) lit.c), art.139 
alin.(2), lit.e) si art.196 alin.(l), lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un nr. de ..... voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 

Art.l : (1) Se aproba Planul urbanistic de detaliu pentru construire Statie 
Distributie Carburanti si GPL, amplasat in intravilanul orasului Brezoi, strada 
Calea Eroilor(fosta str.Eroilor, punct "Zavoi") nr.114, insotit de anexele 1 si 2 
care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da 
dreptul la construire pana la obtinerea autorizatiei de construire. 

Art.3.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul orasului 
Brezoi. 

Art.4.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului- Judetul 
Valcea si Primarului orasului Brezoi, prin intermediului secretarului orasului 
care asigura aducerea ei la cunostinta publica. 

INITIA TOR 
PRIMAR 

Schell Robert 

Brezoi la 28.11.2019 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar general 
Sandu Nicolae 


