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Nr. 128/28.04.2022 
HOTĂRÂRE 

Privind: aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Initiere PUZ pentru construire Locuinta 
P+1E",in municipiul Slatina, str. Cuza Voda, nr.34C 

Consiliul Local al municipiului Slatina Intrunit In şedinta ordinară din data de 28.04.2022. 

Având 1n vedere: 
-Initiativa primarului municipiului Slatina prin Referatul de aprobare nr.42118/13.04.2022 la proiectul 
de hotărâre; 
- Raportul de specialitate nr. 42128/13.04.2022 Intocmit de către Serviciul Urbanism, amenajarea 
teritoriului; 
- Raport consultare public nr. 64014/28.07.2021, Intocmit de către Arhitectul Şef; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 45, lit. b), art. 47, alin. (1), alin. 
(2), alin. (5); 
- Ordinul nr. 2701/30.10.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
- HCL nr. 55/18.03.2011 pentru aprobare Regulament cadru de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
- Avizul favorabil cu conditii al Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 
nr.28/26.11.2021; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local. 

in temeiul art.129, alin. (6), lit. c), coroborat cu art.139, alin. (1), alin. (3), lit. e), art. 155, alin. (5), 
lit. f) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

i 

Art. 1. Se aprobă elaborarea Planului urbanistic zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent 
„Initiere PUZ pentru construire Locuinta P+1E", 1n municipiul Slatina, str. Cuza Voda, nr.34C. 
Art. 2. Prezentul Plan urbanistic zonal are valabilitate de 5 ani de la aprobare. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştintă publică pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Institutia Prefectului - Judetul Olt; 
- Primarului municipiului Slatina; 
- DireAia Arhitect Şef; 

fibiurde Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt; - 
onmilor Cretan Florin Cristin, Cretan Ana Maria. 

, 
e sedinţă, Contrasemnează, 

' Ion Secretar general al municipiului  Slatina 
Mihai - o 16ITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

2 - consilieri absenţi 
21 - consilieri 1n funcţie. 


