
 

                ROMANIA 
      JUDE軍UL IALOMI軍A 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal  pentru obiectivul de investi郡ii  “ Lotizare 
locuin郡e în comuna Dridu, jude郡ul Ialomi郡a” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU, JUDEŢUL IALOMIŢA 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, nr. 9/20.02.2020; 
- referatul de aprobare nr. 730/20.02.2020; 
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 731/20.02.2020, întocmit de responsabilului cu urbanismul; 
- raportul informării 群i consultării publicului pentru documentația Planul Urbanistic Zonal “ Lotizare 
locuințe în comuna Dridu, județul Ialomița”, nr. 135/15.01.2020; 
- certificatul de urbanism nr. 8/28.05.2019 emis de primăria comunei Dridu; 
- avizul Arhitectului-訓ef din cadrul Consiliului Județean Ialomița, nr. 3/19.02.2020; 
- avizul de oportunitate nr. 1/04.06.2019; 
- PUG al comunei Dridu aprobat prin HCL nr. 40/18.12.2018; 
-  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, nr. 902/03.03.2020; 
 
În conformitate cu: 
- prevederile art.25, alin. (1), art.56, alin. (1), (4) (6) şi (7) şi ale Anexei nr.1 la Legea nr.350/2001, 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.23, alin.(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
republicată 群i ale Ordinului nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 republicata,  
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General 
de Urbanism; 
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi urbanism;  
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  
               În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (1) 群i alin. (3), lit. e), 
art.155, alin. (5), lit. f) 群i ale art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, 

 HOTĂRĂȘTE 

Art.1.  Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investiții “ Lotizare locuin郡e în comuna 
Dridu, jude郡ul Ialomi郡a”, amplasat în comuna Dridu, Tarlaua 60, parcela 452, pe terenul în suprafață 
de 50.102  mp, intravilan, categoria de folosință arabil, aparținând domeniului privat al comunei,  
conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 



Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 群i 
compartimentul urbanism 群i amenajarea   teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dridu. 
 
Art .3.  La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile PUZ-ului aprobat şi toate condiţiile 
impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. 
 
Art .4.  Termenul de valabilitate al prezentei documentaţii de urbanism este de 7 ani de la data aprobării  
 
 
Art.5.   Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Dridu, Instituției Prefectului - Județul 
Ialomița, în vederea exercitării controlului de legalitate 群i se aduce la cuno群tința publică prin grija 
secretarului general al comunei. 
 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          VASILE LUCIAN 
           
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                      SECRETAR GENERAL AL U.A.T. DRIDU            
                                                                                                                         DUMITRU NICOLETA 
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