
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
  privind aprobarea documentației de urbanism  pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 –
Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru,

Corbii Mari, Finta, Morteni, Vișina, Potlogi, Târgoviște, Găiești, Titu”

Consiliul local al comunei Nucet, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară astăzi
data de  01.03.2021,
        Având în vedere  :

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub
nr.8/23.02.2021;

- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet
înregistrat sub nr.1861/23.02.2021;

- Raportul de specialitate al consilierului urbanism, înregistrat sub
nr.1890/24.02.2021;

- adresa Companiei APA Dâmbovița nr. 182/11.02.2021 înregistrată la primăria
Nucet sub nr.1527/15.02.2021;

- Avizul tehnic nr. 25489 din 11.12.2020 al Arhitectului Șef;
- 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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă documentația de urbanism  pentru ”Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 –
Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari,
Finta, Morteni, Vișina, Potlogi, Târgoviște, Găiești, Titu” conform anexei nr.1 care face parte
din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin
compartimentul urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
         Marian BUNGETE                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

         Elena Claudia POPESCU

http://www.comunanucet.ro./


Nr. 17
din 01 martie 2021

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    ..12...

Hotărârea a fost adoptată cu  ..12..    voturi pentru,
                                                   ...0...    voturi împotriva

                                        …0...     abțineri.

Anexa 1 la Hotărârea nr. 17/ 01.03.2021



Documentație de urbanism  pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 – Extindere și

realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari,
Finta, Morteni, Vișina, Potlogi, Târgoviște, Găiești, Titu” – format electronic

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
       Marian BUNGETE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                      Elena Claudia POPESCU


