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ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea P.U.Z. referitor la obiectivul "Construire Spălătorie Auto-Self",
comuna Mitreni, sat Mitreni, cvartal 28, parcele 785 și 786, nr. cad. 20203

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI, întrunit
în şedinţă ordinară, astăzi, 12 iulie 2021
Având în vedere:
- referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Ciprian-Constantin Panait nr.
4043/16.07.2021;
- raportul de specialitate nr. 3980/16.07.2021 întocmit de doamna Ion Cornelia Mădălina,
consilier în cadrul compartimentului Urbanism și Cadastru al aparatului de specialitate al
primarului comunei Mitreni, jud. Călărași;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 150/22.07.2021
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 151/22.07.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa
Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 152/22.07.2021
- cererea domnului Manea Daniel Cătălin înregistrată la comuna Mitreni cu nr. 3980 din
13.07.2021 prin care solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal prin hotărâre de către
Consiliul Local Mitreni;
- avizul nr. 35 din 08.07.2021 eliberat de către Consiliul Județean Călărași;
- avizul de oportunitate nr.7 din 14.06.2021 emis de Consiliul Județean Călărași;
- prevederile Ordinului M.L.P.T.L. nr. 176/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice
“Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z.” indicativ – G.M.
010/200;
- proces verbal nr. 1625/ 19.03.2021 privind afișare anunț public INTENȚIE DE ELABORARE
cu privire la documentația de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE
SPĂLĂTORIE AUTO-SELF
- raportul consultării publicului în etapa INTENȚIE DE ELABORARE nr. 2230 din
13.04.2021;

- consultarea asupra propunerilor preliminare-PUZ, proces verbal nr. 2280 14.02.2021, raportul
consultării publicului nr. 2767 din 10.05.2021;
- contractul de vânzare-cumpărare nr. 4409/29.06.2019;
- proiectul nr. 550/2020 elaborat de SC Spirit SRL, RC J51/10/2004, proiectant de specialitate
BIA Meita Vasile-dr. arh. Meita V. și SC VESTINSTAL SRL-ing. Dipl Dima V.
- prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri
pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare.
- prevederile Legii nr. 52/2003, Lege privind transparenta decizionala in administratia publica,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul: dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă P.U.Z. - Construire Spălătorie Auto-Self, comuna Mitreni, sat Mitreni,
județul Călărași, cvartal 28, parcele 785 și 786, nr. cad. 20203.
Art.2. Primarul prin intermediul compartimentului Urbanism și cadastru va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art. 3 Secretarul comunei va lua măsuri privind afişarea și comunicarea prezentei hotărâri
către cei interesaţi, în termenul prevăzut de lege.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, VOICU ION
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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