
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la: aprobarea Plan Urbanistic Zonal

Consiliul Local al orasului Piatra Olt,
Avand in vedere:

- Raportul de specialitate nr.12820122.03.2017 al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu
propunrerea de aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren in intravilan pentru amplasare
statie sortare ;

- Cererea formulata de SC Adela SRL inregistrata sub nr.1 1844128.02.2017,prin care solicita
aprobare PUZ intocmit pentru amplasare statie sortare ;
- Aviz de oportunitate nr.l5594113.05.2A16;
- Avizul Consiliului Judetean Oh w210 120.09.20 1 6
- Raportul informarii si consultarii publiculuinr.l77l2l27.06.2016 in conformitate cu prevederile
Ordinului MDRT m.27O112010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului
cu privire la elaborarea sal revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
- Raportul informarii si consultarii publiculuim.229l3l07.ll.2016 in conformitate cu prevederile art.
7 din Legea nr. 5212003 privind transparen!a decizionald in administralia public[;
- Prevederile art.2, alin.2 din Legea nr.50ll99l privind attorizarea executarii constructiilor si unele
masuri pentru realizarea locuintelor,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.25 alin.l si art 56 din Legea nfi5AD001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederileart. 7 din Legeanr. 5212003 privind transparen{a decizionald in administra{ia publicd;
- Prevederile art. 36, alin. (s),lit. c, din Legea Administratiei Publice locale nr.21512001 ,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare
-Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local
In temeiul art. 45(l) lit."e" si art.1 15 din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica Locala

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1" Se aprob[ Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism pentru teren in
suprafata de 11747 mp, conform cartii funciare nr.5156212}rc pentru amplasare statie sortare, situat in
T 110, P.l2ll,P.l2l2,informaprezentata de proiectant SC Piramid Proiect SRL Slatina, beneficiar
fiind SC Adela SRL Slatina, cu respectarea conditiilor din avizele de specialitate.
Art.z. Detaliile Planului Urbanistic Zonal se vor integra in Planul Urbanistic General al orasului Piatra
Olt prin Hotararea nr.1128.01.2016 a Consiliului local Piatra Olt privind aprobarea prelungirii
termenului de valabilitate a P.U.G. si R.L.U. Piatra Olt.
Art.3. Termenul de valabilitate alprezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobdrii
acesteia.

Alrt.4. Documentatia Plan Urbanistic Zonal se va aproba in concordanta cu prevederile Avizului
Arhitectului-Sef al judetului Oltnr.2l0l20.09.20l6,precum si a Legii nr.50ll99l privind autoizarea
executarii constructiilor,republicata,cu modifi carile si completarile ulterioare;
Art.s. Prezenta se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Olt
- Consiliului Judetean Olt - Arhitect Sef;
-Beneficiarului 
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- Comisiilor de Eeoif,trifale"din cadrul Consiliului Local
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