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HOTĂRÂREA  Nr. 92 
din 26.09.2017  

privind AVIZAREA documentaţiei de urbanism P.U.Z. – “Construire parc industrial” şi R.L.U. aferent, 
com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, jud. Arad 

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Având în vedere: 
-cererea nr. 9616 din 24.08.2017  adresate de d-nul BACIU Florin, în calitate de reprezentant al s.c. 

Zalla Strategic Relations s.r.l., CUI 24636354 
-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. 343/2016 elaborată de s.c. ARHIGEST s.r.l. - arh. Raluca Pauta, arh. 

Delia Ciurariu 

-  votul de 16 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinară din 26.09.2017 de Consiliul local al comunei 
Vladimirescu 

 

VĂZÂND: 
- 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 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se avizează P.U.Z. Construire parc industrial” şi R.L.U. aferent,                       
com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, jud. Arad , beneficiar s.c. Zalla Strategic 
Relations s.r.l., proiect nr. 343/2016   elaborat de s.c. ARHIGEST s.r.l. - arh. Raluca 
Pauta, arh. Delia Ciurariu cu urmatoarele conditii:  

1. Documentația se va completa cu planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor 
propuse prin P.U.Z., conform Art. 18, alin (3) din Ordinul 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; 

2. Documentația cadastrală în vederea parcelării propuse prin documentația P.U.Z., 
realizată în coordonate stereografice 1970, însușită de un topograf autorizat, în baza 
căreia, prin însumarea suprafețelor parcelelor prevăzute în P.U.Z. să rezulte suprafața 
reglementată de 17 651,00 mp. 

      Art.2. Proprietarul parcelei nr. 7 va acorda drept de servitute în folosul parcelelor 1, 2, 3, 4, 
5, 6, cu piciorul, cu mijloacele auto și în vederea realizării și exploatării tuturor dotărilor tehnico-
edilitare, pe suprafața care revine drumului de incintă și zonei dotărilor edilitare, conform 
reglementărilor P.U.Z.. 
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Art.3. Racordarea la rețeaua de canalizare și apă a localității Vladimirescu, realizată din bani 
publici, se aprobă în schimbul plății sumei de 500 euro/imobil rezultat în urma parcelării, 
conform P.U.Z., sumă ce va fi plătită până la eliberarea autorizației de construire pe parcela 
respectivă, conform H.C.L. 30/26.08.2008 privind racordul la utilități. 

Art.4.  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.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Vladimirescu şi Biroul de urbanism din cadrul  Primariei Vladimirescu   

 
Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 
- primarul comunei Vladimirescu  
- Biroului de urbanism  din cadrul Primariei Vladimirescu  
- beneficiar s.c. Zalla Strategic Relations s.r.l. 
- Consiliul Judeţean Arad 

 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                      CRIȘAN CRISTIAN                                                            SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..     
R.D.: T.O 


