
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea PUD in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru 

sediu firma P+2E de catre SC COSMARA SRL 

 

 Consiliul Local Gaujani, 

  Avand in vedere: 

-PUD intocmit in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru sediu firma 

P+2E de catre SC COSMARA SRL ; 

-instiintarea nr.3658/27.02.2012 ; 

-instiintarea nr.3659/27.02.2012 ; 

-instiintarea nr.3660/27.02.2012 ; 

-expunerea de motive nr.4214/13.03.2012 intocmita de primarul comunei Gaujani; 

-raportul nr.4215/13.03.2012 intocmit de viceprimarul comunei Gaujani; 

-rapoartele comisiilor de specialitate nr.4276 si nr.4277 din 15.03.2012; 

-prevederile Hotararii nr.60/23.11.2011 privind aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului; 

-prevederile Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

modificat si completat; 

- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

modificata şi completata; 

- prevederile Ordinului nr.2701/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi  

turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
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privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism; 

-prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicata (r2), modificata si completata; 

-prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.c, , alin.5, lit.c, din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, modificata si completata; 

 In temeiul art.45, alin.1, alin.2, lit.e, din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, modificata si completata, 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.-Se aproba PUD in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru 

sediu firma P+2E de catre SC COSMARA SRL, conform anexei, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.-Prezenta hotarare va fi inaintata persoanelor interesate, va fi afişată la 

sediul primăriei si pe site-ul oficial www.primariagaujani.ro prin grija secretarului 

comunei Gaujani. 
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