ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, pentru investiţia :
„Platformă colectare şi compostare gunoi, drum de acces, canalizare şi epurare a apelor
uzate şi pluviale şi mica zonă industrială”, beneficiar : comuna Grindu.
Nr.10 din 10.02.2015.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- expunerea de motive nr.346 din 10.02.2015 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.345 din 10.02.2015;
- avizul unic nr.15 din 30.10.2014 emis de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
- rapoartele nr.45 şi 138 din 10.02.2015 ale comisiilor de specialitate;
- avizul de legalitate nr.10 din 10.02.2015 emis de secretarul comunei;
In conformitate cu:
- prevederile art.25, alin.1, art. 27^1, lit.” c „ art. 37, alin.(1^2) şi (1^3), art.56,
alin.(1) – (6) şi art.57 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile H.C.L. nr.3 din 02.02.2012 privind Regulamentul local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” c “ coroborat cu alin.(5), lit.”c” şi art.45, alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentaţia Plan urbanistic zonal :„Platformă colectare şi
compostare gunoi, drum de acces, canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale şi mica zonă
industrială”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Documentaţia de urbanism prevăzută la alin.(1) vizează un teren situat in T.110,
parcela 1, nr. cadastral 20052, in suprafaţă de 32.829 mp, cu următoarele elemente de
vecinătate :
- la nord, pe o lungime de aprox.30 m Dumitrache Ovidiu şi str.Calea Urziceni;
- la sud, pe o lungime de aprox.30 m, canal desecare;
- la est, pe o lungime de 1095 m, domeniul privat al comunei;
- la vest, pe o lungime de 1095 m, canal desecare;
Art.2. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 5 ani de la data aducerii
la cunoştinţa publicului.
Art.3. Pe data emiterii prezentei hotărârii se abrogă H.C.L.nr.47/21.11.2013.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi persoanei cu atribuţii de
urbanism din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu, in vederea
ducerii la indeplinire.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.
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