ROMAN
JUDE
VASLUI
CONSILI L LOCAL AL COMUNDT cRrvrTA

rrorAn.Ann
aprobarea Planului Urbanisti c Zonal, pentru proiectul: ,,intocmire Plan
nistic Zonal pentru constfuire locuinfe gi introducere teren in intravilan"

Co

liul local al comunei Griyi{a, intrunit in gedin{i ordinari la data

de

2l martie

2016;

in vedere:
nr.412016 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului gi Urbanism Vaslui
tul: ,,Intocmire Plan Ur$anistic Zonal pentru construire locuinfe gi introducere
ilan":
ile art. 56 alin. (l) qi anexa nr. 1 din Leigea nr. 35012001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;
rile Ordinului nr. 270112010 pentru aprobarea metodologiei de informare $r
publicului cu privire 14 elaborarea sau re;vizuirea planurilor de urbanism qi
consultare
amenajare teritoriului.
- avl
Comisiilor de specialitafe ale Consiliului Local al comunei Grivifa gi raportul de
specialitate al compartimentului de rgsort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei
ivifa.
meiul art.36 alin. (2) lit. q), alin. (5) llit. c), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
2t512001
ivind administrafia publipd local6, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art.

l. - Se aprobd Planul Urbanistic Z<tnral, penl;ru terenul extravilan in suprafa{d de

in Cartea funciarS nr.72029 a looalitd{ii Grivifa, beneficiar Gheorghiu Vasile,
troducerii terenului in intravilan gi construire locuinte.
Art. 2. - Planul Urbanistic Zo4al intocmit pentru proiectul: ,,intocmire Plan Urbanistic
construire locuin{e qi intqoducere terren in intravilan", se va integra in prevederile
Zonal
istic GeneruI al comunei Grivita.
Planului U
Art. 3. - Primarul comunei Grivifa cu sprijinul compartimentului de resort va duce la
5000 mp,
in vederea

ile prezentei hotirdpi.
Art. 4. - Prezenta hotirdre va fi comunicatd persoanelor gi institutiilor interesate prin
ui comunei.

indeplinire

Contrasemneazd
Secretar
Vdtafu Bogdap Constantin

inte de gedinfa
Consilier
,T,

)

ri

/

Grivi[ar2 martie 2016
Nr. 14
Hotirfrea

a fost aprotrat[

cu

11

voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" 9i 0 ,,abtineri"
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PROIE CT DE HOT;.RANN
aprobarea Planului U
istic Zonal, pentru proiectul: ,rintocmire Plan
istic Zonal pentru cons ruire locuinfe gi introducere teren in intravilan"

Munteanu Alina Iuliana
Av
in vedere:
-av
nr.412016 al Comisie
pentru pro ectul: ,,Intocmire Plan U
teren in i
vilan";
ile art. 56 alin. (1) 9
urbanismul. cu modi
ile Ordinului nr.
consultare a publicului cu privire
amenajare teritoriului.
-a zul Comisiilor de speciali
specialitat al compartimentului de
comunei
ivifa.
In
iul dispozi{iilor art. 3
publicS l
16, republicatd cu modifi

primarull comune.i Grivifa, jude{ul Vaslui:
Tehnice

Amenaiue a Teritoriului gi Urbanism Vaslui
istic Zonal pentru construire locuinle gi introducere
dle

anexa nr. 1 din ls:gea nr. 35012001 privind amenajarea
le gi completdrile ullterioare;

Il20L0 pentru aprobarea metodologiei de informare
elaborarea sau rr:vizuirea planurilor de urbanism

9i
qi

te ale Consiliului Local al comunei Grivifa gi raportul de
din oadrul aparatului de specialitate al primarului

gi art. 45 din Legoa nr.21512001 privind administrafia
ile gi corqplet5rile urlterioare;

PROP,UN:
Art.

l. - Se aprobi Planul U

istic Zrcnal, peillru terenul extravilan in suprafald de
5000 mp,
in Cartea funciari nr 72029 a localitd{ii GriviJa, beneficiar Gheorghiu Vasile,
in vederea
rii terenului in i
ilan gi construire locuinle.
Art. 2. - Planul Urbanistic
I intocmit pentru proiectul: ,,Intocmire Plan Urbanistic
Zonal pe
construire locuin{e qi int
te;ren in in1;ravilan". se va integra in prevederile
Planului U
istic Generul al comune Grivita.
Art. 3. - Primarul comunei Gr vila cu sprijinul co,mpartimentului de resort va duce la
indeplinire

Art. 4. grtJa

ile prezentei
Prczenta hotirdre

comunircatl persoanelor gi instituliilor interesate prin

lui comunei.

I comunei Grivita

Alina Iuliana

Av izat

entru legalitate
Secretar

p
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EXPU

ERE DE MOTIVE

la roiectul de hotir0re
aprobarea Planului U
nistic Zonal, pentru proiectul: ,,intocmire plan
Zonal pentru
ire locuinfe gi inl;roducere teren in intravilan"
lor consilieri, domnilor
formitate cu prevederile
cu modificdrile si comp

repub

nr.

21.1512001,

privind administrafia publicd local6,

ulterioare, a forit ini{iat proiectul de hotdrdre cu titlul

de mai sus.

I

are drept scop c

cadrului legal prentru aprobarea Planului Urbanistic

+

prolectul:,rlntocmlre Plan Urbranistic Z',onal pentru construire locuin{e

Zonal,

gi

introducere teren in intravilan".

it prevederilor art. 56 di Legea nr. 350120t)l privind
urbanismul cu modificirile gi comp
amenajare

teritoriului gi de urbani

teritoriale i
amenaJarea

teritoriului gi urbanismul,
in aprobarea

Prin roiectul,,Intocmire Plan
teren in i

ilan", se doregte reali

construire I

infe.

intrd in
am mrFat

aviz,area gi aprobarea documentafiilor de

se fac cle cdtre autoritdlile gi organismele centrale gi

Potrivit prevederi or Anexei

Grivila are

Av6

ile ulterioare,

amenajarea teritoriului gi

tr. 1, pct. 14 din Legea nr. 35012001 privind

modific[rile gi completdrile ulterioare, Consiliul local
ilor urtranistice

z:onale.

rbanistic ',Zonal perrtru construire locuinfe gi introducere
unei investifii pe teritoriul comunei Grivifa, respectiv

in vedere cele expuse gi in6nd cont de faptuJt ca aprobarea proiectului de hotir6re
petenfa Consiliului local,

proiect de hotdrdre, pe

autoritate deliberativd a administrafiei publice locale,
vd rog sd-l adoptafi in forma rcdactatd,.

I comumei Grivita

Alina Iuliana

ROMANI
JUDETU VASLUT
COMUN GRIVITA
SECRET

RAPORT DE SI'ECIALITATE
la proiectul dle hotirdre
priv d aprobarea Planului urbanist ic zonal, pen.tru proiectul:,,intocmire plan
U
nistic Zonal pentru construire locuiinfe gi introducere teren in intravilan,,
imentul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei
Grivita:
flnd proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru
ocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuin{e gi introducere teren

in

a

tn vedere prevederile:

-a

zului nr. 4/2016 al comisiei Tehnice de Arnenaj are a Teritoriului gi Urbanism
Vaslui
ntru proiectul: ,,intocmire Plan Urbanistic lZonal pentru construire locuinfe qi
introducere
in intravilan":
56 alin. (l) li anexa nr. 1 din Legea ttr.35012001 privind amenajarea teritoriului gi
urbanismu

-o

cu modificdrile gi completirile ulterioare;
inului nr. 270112010 pentru aprobarea metodologiei de informare gi consultare a
privire la elaborarea sau revizuiirea planurilor de urbanism gi amenajare a

ii w.

21512001 privind administrafia publicd locald, republicatd cu modificdrile gi

ulterioare:
cd proiectul indeplinegte condi{iile de oportunitate precum gi de legalitate;
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeazd domeniul
de
activitate,
pentru care:

AVTZF,AZLFAlvoRABrr,
de hotdr6re pentru a

fi

adoptat de Consiliul local Grivita, in forma in care a fost

redactal.

Grivila, 16 martie 2016

Secretarul comrurei Grivila

R
JUDETUL VASLUI
CONSILI
LOCAL GRIVITA
Comisia
r programe de dezvoltare economico - sorciale, buget
admin
domeniului public Ai privat al comunei

- finanfe,

RAPORT DE AVIZARE
prrvr
Urb

la proiectul dle hotir6re
aprobarea Planului urbanisti c zonal, penrtru proiectul: rrintocmire plan
icZonal pentru construire locuiinfe gi introducere teren in intravilan',

isia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
finan{e,

teren in i

sociale. bueet

-

domeniului public gi privat al comunei;

in
pentru proi

-

discufie proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

tul: ,,intocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinfe gi introducere
vilan":

AYTZEAZAFTIVORAITTL

proiect de hotdrdre gi propune Consiliului loc:rl punerea in discuJie a acestuia spre
adoptare.

Grivifa, 18 martie 2016
Comisia de specialitate
Pregedin

Ilie

comlsle,

Membrii
Paiu (iabriela Lumini{a
Focga Ioan Flor:in

ROMA
JUD
VASLUI
CONSILI
LOCAL GRIVITA
Comisia
tru invifimflnt, sinitate, familie,
activitifi
iale, culturi gi culte, juridici gi drepturile cetlfenilor

RA,PORT DE AVIZ,ARIi
prrvr
Urb

la proiectul de hotlrAre
aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,intocmire Plan
Zonal pentru construire locuinfe gi inllroducere teren in intravilan"

de specialitate pentru invd{6m6nt, sdndtato, familie, activitdfi sociale, culturd
culte,

j

q,i

gi drepturile cetdtenilor;
Lu6

pentru pro
teren in

i

in discufie proiectul de hotdrdre privind erprobarea Planului Urbanistic Zonall,
: ,,Intocmire Plan Urbanistic Z'onaI pentru construire locuin{e gi introducere
vilan":

AVIZF-AZA TNVONABTI,

de hotdrdre gi propune Consiliului llocral punerea in discu{ie a acestuia spr,e
adoptare.

Grivila,
Comisia

specialitate

P

comisie,

Topalea G

Mi:

Cdtdlin

Dabija Ioan ......
Pavel Maricel

Ticiu Ioan ..........1
lordrache Vilorel Cornel

Raportul de avizare a fost adoptat cu

18 martie 201t5

ROMA
JUD
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LOCAL GRIVITA
Comisia
agriculturi, gospodirire comunali,
amenaja
teritoriului, urbanism gi protecfia mediului

M.PORT DI] AVIZ:,ARE

prrv
U

la proiectul de hotir6re
aprobarea Planului Urbanisti c Zonal, pentru proiectul: ,rintocmire Plan
nistic Zonalpentru construire locuinfe gi inrtroducere teren in intravilan"

isia de specialitate pentru agriculturi, gospodd.r:ire comunald, amenajarea teritoriului,
urbanism

g

protecfia mediului;

in discufie
pentru pro
teren in i

proiectul de hotdrdre privind aprobanea Planului Urbanistic Zonal,

l: ,,Intocmire

Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuin{e gi introducere

ilan":

AVTZEAZA FAVORA-BIL
proiect de hotdrdre gi propune Consiliului local punerea in discufie a acestuia spre
adoptare.

Grivi{a, 18 martie 2016
Comisia
P

specialitate
comisie,

Ioan, ,

L{

Raportul de avizarea fost adoptat cu

J

voturi ,,p€[tru",

