
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            
                                                                               
                                                                   H O T Ă R Â R E

   privind aprobarea documentaţiei PUD – Anexă gospodărească
    în exploataţie agricolă

 Consiliul local al comunei Ciulniţa întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.07.2013,
Având în vedere:

-prevederile art.25, alin.1,  art.  45, lit.c,  art.48, art.50 şi  art.56 alin.1 şi  4 din Legea nr.350/2001, privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 2 alin 2 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-documentaţia PUD – Anexă gospodărească în exploataţie agricolă;
-Raportul informării şi consultării publicului nr. 330/21.06.2013
-HCL CIulniţa nr.63/24.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

Examinând:
-  referatul  de  aprobare  nr.2234  /26.07.2013  intocmit  de  domnul  Gheorghe  Stelică  –  Primarul  comunei
CIULNIŢA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;
-  raportul  nr.  2233/  26.07.2013  al  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului;
-raportul nr.2236/26.07.2013 al comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Ciulniţa, 

În temeiul art.36, alin 2, lit c şi alin 5, lit.c, art 45, alin .2, lit.e şi  art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E :   
Art.1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Anexă gospodărească în exploataţie agricolă, obiectiv

situat  în  extravilanul  comunei  Ciulniţa,  tarla  338/6,   parcela  5,   în  suprafaţă  de  26500  mp,  aflat  în
proprietatea  domnului  Nedelcu  Mihai  Ionuţ,  conform ANEXEI  I  care  face parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre. 

Art.2    Termenul de valabilitate al documentaţiei aprobate la art.1 este de 5 ani.
Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează  Primarul comunei CIULNIŢA  şi

compartimentul cadastru-urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciulniţa.
Art.4  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei comunei

CIULNIŢA şi  se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Ialomiţa prin grija secretarului comunei.
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                  MILITARU VIOREL                            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                     ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   NR.45  
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 30.07.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  9 )


