ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte:

aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „REALIZARE PARC
INDUSTRIAL” municipiul Alexandria, DN 6 (E 70), nr. cad. 23656, nr. cf. 23656

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţăordinară, având în
vedere:
-expunerea de motive nr.21876 /11.08.2017a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul nr.21877 /11.08.2017al Arhitectului Şef;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului
Alexandria;
- prevederile art.15, lit. e), art. 25,art. 44, art. 45, lit. c),dinLegeanr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, republicată;
- prevederile art.36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5 ), lit. „c”din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001
aAdministratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi (2) lit.„e”, şi ale art. 115, alin.(1), lit.„b” din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „REALIZARE PARC
INDUSTRIAL”municipiul Alexandria, DN 6 (E 70),nr. cad. 23656, nr. cf. 23656, conform anexelor 1și 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
„REALIZARE PARC INDUSTRIAL”municipiul Alexandria, DN 6 / DE 70,nr. cad. 23656, nr. cf.
23656, conform anexei 3.
Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire
până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4. Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) este valabil 5 ani de la data eliberării, se poate prelungi o
singură dată maxim 5 ani cu acordul Consiliului Local.
Art. 5. Categoria de folosință a terenului, în perioada de valabilitate a documentației PUZ, va fi
arabil intravilan.
Art. 6. Scoatere din circuitul agricol se va face de către fiecare solicitant al autorizației de
construire pentru suprafața de teren ce se dorește a fi scoasă din circuitul agricol.
Art.7.Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectuluijudeţului
Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Şefși Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliara Teleorman pentru cunoaştereşi punere în aplicare.
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