
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
                                       PROIECT DE  H O T Ă R Â R E  
      privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,, Construire salon evenimente, anexe
salon (bucătărie +GS+SP depozitare+terasă), spațiu depozitare, împrejmuire, alei auto și 
pietonale, parcare auto și utilități amplasate în comuna Movilița, județul Ialomița"
Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 17-09-2020 ,
Avand in vedere :
-Documentația privind Planului Urbanistic Zonal pentru ,, Construire salon evenimente, anexe salon
(bucătărie +GS+SP depozitare+terasă), spațiu depozitare, împrejmuire, alei auto și pietonale, 
parcare auto și utilități amplasate în comuna Movilița, județul Ialomița", împeună cu toate avizele 
solicitate conform legii,inclusiv Avizul favorabil al  Arhitectului-Șef din cadrul Consiliului Județean
Ialomița înregistrat sub nr. 3111/31-08-2020 
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului înregistrat sub nr. 
Analizând;
   -raportul compartimentului de specialitate  nr.  
   -avizul comisiei de specialitate nr.  
 În  conformitate  cu  prevederile:
-  art.  25 alin.  (1),   art.  47,  art.  56 alin.  (4),  alin.(6) ale  Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.
18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei  Publice nr.  233/2016, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul  şi  de  elaborare  şi  actualizare  a  documentaţiilor  de  urbanism  ,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare  ;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului 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  art.  2  alin.  (2)  din  Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcţii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c); art. 139 alin. (3) lit. e) şi art. 196
alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ      

                                        H O T Ă R Â Ș T E
Art.  1.  Se  aprobă  documentaţia  Planului  Urbanistic  Zonal -  pentru  ,,  Construire  salon
evenimente,  anexe  salon  (bucătărie  +GS+SP  depozitare+terasă),  spațiu  depozitare,
împrejmuire, alei auto și pietonale, parcare auto și utilități amplasate în comuna Movilița,
județul Ialomița" 

Art. 2. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la
cunoştinţă publică.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul Comunei Movilița prin
compartimentul de specialitate

.Art.  4.  Prezenta  documentaţie  se  comunică  prin  intermediul  secretarului  general  al
comunei  Movilița,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  Primarului,  Consiliului  Județean,  Instituţiei
Prefectului,Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomița şi se aduce la cunoştinţăpublică. 
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Nr. 19/31-08-2020


