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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 66  

pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Introducere teren în intravilan pentru construire 

locuinţe şi funcţiuni conexe pe teren proprietate în suprafaţă de 50.000 m.p., situat în extravilan 

comuna Răducăneni, T17, NC 416, 417” 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 16 noiembrie 2011; 

Având în vedere: 

- Referatul înregistrat sub nr. 4431/2011 al domnului ing. Martinaş Serafin, inspector în cadrul 

Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune adoptarea unei hotărâri 

pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire locuinţe şi 

funcţiuni conexe pe teren proprietate în suprafaţă de 50.000 m.p., situat în extravilan comuna Răducăneni, 

T17, NC 416, 417”;  

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4431/2011 al Primarului Comunei Răducăneni; 

- Avizul Unic nr. 73/PUZ/2011 al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Judeţean Iaşi;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6226/2011, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi Referatul compartimentului din aparatul propriu al Primarului Comunei 

Răducăneni, înregistrat sub nr. 6171/2011;   

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Ordinului nr.176/N/2000 al M.L.P.A.T. pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid 

privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-

2000; 

- art. 36, alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. „c” din Legea nr. 215/2011 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,   

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire 

locuinţe şi funcţiuni conexe pe teren proprietate în suprafaţă de 50.000 m.p., situat în extravilan comuna 

Răducăneni, T17, NC 416, 417”,  conform documentaţiei întocmită de proiectant S.C. A(R)TELIER 

S.R.L., beneficiar S.C. ELEONOR IMOBILIARE S.R.L. 

(2) Investiţiile din zona reglementată se vor realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în 

Planul Urbanistic Zonal aprobat şi a condiţiilor/restricţiilor impuse prin avizele emise de organele de 

specialitate. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului. 

Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului, beneficiarului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 Dată astăzi 16 noiembrie 2011. 

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                 Consilier 

 

                                          ROTARIU VASILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                Contrasemnează  

                                                                                                                                             Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                               Bumbaru Cătălin  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    
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