ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 18/2012
privind a p rob area Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul:
„Infiintare fabrica productie peleti $i brichete la S.C. Bripeltec S.R.L.,
In comuna Grivita, judetul Vaslui”

Avand in vedere:
- proiectul §i expunerea de motive la proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului
Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ..infiintare fabrica productie peleti 51 brichete la S.C, Bripeltec
S.R.L., in comuna Grivifa, judetul Vaslui”
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Grivita §i raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Grivita;
- prevederile art. 56 alin.l §i anexa nr. 1 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea
teritoriului §i urbanismul, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare §i
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urfcarGm 5: omenajare
a teritoriului.
In temeiul dispozi|iilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5 lit.c; art. 45 alin. 2 lit. e §i art. 127 din
Legea nr. 215/2001 privind administrafia publica locala, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui:
HOTARA$TE:
Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal, intocmit pentru proiectul: ,, Infiintare fabrica
producfie peleti §i brichete la S.C. Bripeltec S.R.L., in comuna Grivita, judetul Vaslui”, beneficiar
S.C. Bripeltec S.R.L., intocmit conform Proiectului nr. 063/2012, realizat de S.C, Cassiopeia
Arhitect S.R.L., care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Infnntare fabrica producfie peleti §i brichete la
S.C. Bripeltec S.R.L., in comuna Grivita, judetul Vaslui”, se va integra in prevederile Planului
Urbanistic General al comunei Grivifa.
Art. 3 Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului de report va duce Iz
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor §i institufiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
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