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        ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 323 

din  26.06.2019 

 
privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în 

intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 37, Str. Drumul de Centură,     
Nr. 96 A 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 352/24.06.2019 
  
 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
26.06.2019;  
 
 Având în vedere expunerea de motive nr. 40172/24.06.2019, a iniţiatorului- 
Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 
 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 40176/24.06.2019, al Instituţiei 
Arhitect Şef; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei  de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, lucrări publice, ecologie şi protecţie a mediului înconjurător;  

Având în vedere dispoziţiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) şi alin. (7) din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile pct. 29, alin. (2) şi alin. (3) din Anexa 1  la H.C.L 
nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism şi a Procedurii privind 
avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism pentru Municipiul Galaţi, astfel 
cum acestea au fost modificate şi completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015; 

Având în vedere dispoziţiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 
privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
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Având în vedere dispoziţiile  art.  36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale             
nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 - Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului, înregistrat 

sub nr. 12668/01.03.2019, al documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu, pentru 
terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, 
nr. 96 A, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în 
intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 96 A, în 
vederea realizării unei construcţii cu funcţiunea de hală metalică, precum și a 
împrejmuirii terenului  proprietate, beneficiar, Enache Marioara, individualizat în 
Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Reglementările privind autorizarea construcţiilor, a amenajărilor, a 
reţelelor şi a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanţă cu prevederile 
prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispoziţiile Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioarei, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale Planului urbanistic 
general, ale Regulamentului local de urbanism și ale Strategiei de dezvoltare 
spaţială a municipiului Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați   
nr. 62/26.02.2015, rectificată prin HCL nr. 354/27.07.2017.    

Art. 4 -   Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi 
ani.  Valabilitatea prevederilor din documentaţia de urbanism se extinde de drept 
pentru acele investiţii care au început  în timpul perioadei de valabilitate, pâna la 
finalizarea acestora. 

Art. 5  - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 6 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

 
 
             
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
                                              
                              



hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi



hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi

hcl
Dreptunghi






	HCL 323 PUD Centura 96
	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 26.06.2019;
	H O T Ă R Ă Ş T E:


	4 Raportul informarii
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-001
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-002
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-003
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-004
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-005
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-006
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-007
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-008
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-009
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-010
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-011
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-012
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-013
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-014
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-015
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-016
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-017
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-018
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-019
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-020
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-021
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-022
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-023
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-024
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-025
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-026
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-027
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-028
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-029
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-030
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-031
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-032
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-033
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-034
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-035
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-036
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-037
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-038
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-039
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-040
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-041
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-042
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-043
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-044
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-045
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-046
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-047
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-048
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-049
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-050
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-051
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-052
	Parte scrisa PUD - ENACHE Marioara-page-053

	REGLEMENTARI  EDILITARE
	REGLEMENTARI URBANISTICE



