
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.54 
din 27.06.2017 

privind avizarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. – “Construire incintă cu hală depozitare, sediu de 

firmă şi împrejmuire” şi R.L.U. aferent, com. Vladimirescu, jud. Arad 

 
Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
 VǍZÂND: 
-cererea nr. 6727 din 16.06.2017  a arh. Mariana TURDA, titulara B.I.A. - arh. Mariana TURDA 
-referatul Biroului de urbanism  din cadrul Primariei Vladimirescu  

-raportul d-ului primar Crisan Ioan care propune promovarea acestui proiect de hotărâre 
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 31/17.03.2011  privind aprobarea 

Regulamentului local referitor  la implicarea publicului  în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi  urbanism din comuna Vladimirescu 
-documentatia proiectului nr. 267/2016 elaborată de arh. Mariana TURDA şi S.C. PRO URBAN S.R.L. - 

arh. Elvira ŞERBAN 
-votul de  14 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinara din 27.06.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile 

ulterioare,  
-Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare,  

-Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica; 
-Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

-Ordinului  M.D.R.T.  nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism  

-art.36 alin.1alin.2 lit.b, alin.4 lit.e, alin.5 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată 

 In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată  

 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1. Se avizeaza P.U.Z. “Construire incintă cu hală depozitare, sediu de firmă şi 

împrejmuire” şi R.L.U. aferent, com. Vladimirescu, jud. Arad , beneficiar Trif Dumitru 
Ioan şi Rodica, Bozgan Marian Ioan şi Gabriela Edita, Negrea Claudia Lucia proiect nr. 267/2016 
elaborat de arh. Mariana TURDA şi S.C. PRO URBAN S.R.L. - arh. Elvira ŞERBAN cu urmatoarele 
conditii: dovada achitarii taxei R.U.R., înălţimea maximă a împrejmuirii va fi de 2 m, perimetral si 
înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 13 m, respectiv cota absolută maximă de 126,61 m 
(113,61 m cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului natural + 13 m înălţimea max. a 
construcţiilor), conform aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română, nr. 3729/185 – 02.03.2017. 

Art.2.  Elaboratorul şi beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor şi 
veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z., în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei 
Vladimirescu şi Biroul de urbanism din cadrul  Primariei Vladimirescu   
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Prezenta hotarare se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  

- Biroului de urbanism  din cadrul Primariei Vladimirescu  
- beneficiar Trif Dumitru Ioan şi Rodica, Bozgan Marian Ioan şi Gabriela Edita, Negrea 

Claudia Lucia 
- Consiliul Judeţean Arad 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                   HARLAU DACIAN-ALIN                                                      SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..     
R.D.: T.O 


