ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123, fax 0242523554

HOTARARE
PRIVIND APROBAREA
PLANULUI URBANISTIC ZONAL
PENTRU UNITATI AGRICOLE SI INDUSTRIALE –SC AGROUNIVERSAL ULMENI SRL
Consiliul local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi,intrunit in sedinta ordinara in data de
29.11.2013;
Avand in vedere;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se
propune aprobarea PUZ –unitati agricole si industriale, inregistrat sub nr.3490/01.08.2013
- raportul informarii si consultarii publicului pentru elaborarea PUZ – unitati agricole si industriale
intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub
nr.3502/07.08.2013;
- procesul verbal privind participarea si implicarea publicului si a asociatilor legal constituite la
procesul de elaborare a PUZ – unitati agricole si industriale, inregistrat sub nr.3506/07.08.2013;
- Prevederile Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionalain administratia publica;
- Avizul Arhitectului Sef al Judetului Calarasi, nr.71/2013;
- Avizul de oportunitate nr.40/04.07.2013
- raportul de avizare al cmisiei de agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului si turism, inregistrat sub nr.5108/29.11.2013
- Prevederile art.36 alin. (2) lit. „c: si alin.(5), lit. „c” din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.2 lit. (e) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulteroare;
HOTARASTE;
Art.1.Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru unitati agricole si industriale , pentru
terenul in suprafata de 32.075 mp, compus din doua trupuri alaturate, cu o latura comuna, unul din ele
cu suprafata de 16.800 mp fiind situat in intravilanul comunei , iar celalalt cu suprafat de 15.275 mp
situat in extravilanul comunei Ulmeni, judetul Calarasi , cu numerele cadastrale 5 si 10, porprietatea SC
AGROUNIVERSAL ULMENI SRL.
Art.2.Planul Urbanistic Zonal – pentru unitati agricole si industriale SC AGROUNIVERSAL ULMENI
SRL, este valabil pina la data de intocmirii unui alt PUG.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor persoanelor si institutiilor interesate, prezenta hotarare
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