
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

        
HOTĂRÂRE 

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU 

PARTER”, comuna Nucet, sat Ilfoveni, nr. 70B, jud.Dâmbovița, număr cadastral 71112, beneficiar 

CIUCĂ GABRIEL, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia 

 
 Consiliul local al comunei Nucet, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară astăzi  
data de  07.09.2020, 
        Având în vedere  : 
 

 Raportul de specialitate al consilierului din cadrul compartimentului Urbanism, 
înregistrat sub nr.6178/21.08.2020; 

 Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr. 6326/26.08.2020; 

 Avizul tehnic nr. 2/IV din 26.06.2020 al Arhitectului Șef –Teodor Mihai Bâte; 

 prevederile Ordinului 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 25 alin.1, art. 47  și art. 57 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

 avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Nucet; 
 

  În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU PARTER”, 

comuna Nucet, sat Ilfoveni, nr. 70B, jud.Dâmbovița, număr cadastral 71112, beneficiar CIUCĂ 

GABRIEL, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 

 Art.2. Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate 5 ani de la data aducerii la cunoştinţă 

publică. 

 Art.3.După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bacău documentaţia 

prevăzută de normele specifice. 

 Art.4.Cu aducerea la indeplinire se insarcineaza compartimentul urbanism   iar, 

comunicarea prezentei hotatari se face prin grija secretarului UAT Nucet .    
                                                

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ 

         Sultana STOICA                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                                                                                   
                Elena Claudia POPESCU 

 

 

 

Nr. 41 din 07 septembrie 2020 


