
                   ROMÂNIA 

      JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMARIA COMUNEI PETREŞTI  

 

P R O I E C T  DE   H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
privind aprobare PUZ , pentru suprafata de 1240 mp situata in intravilanul Comunei Petresti, sat 

Gherghesti,  pentru  „ Construire spalatorie auto”  

 

 

PRIMARIA COMUNEI   PETRESTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 

AVAND IN VEDERE: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Petresti; 

 - Raportul de specialitate intocmit de Razorea Catalin din cadrul compartimentului  cadastru si 

urbanism, prin care propune aprobare PUZ, pentru suprafata de 1240 mp situata in intravilanul 

Comunei Petresti, sat Gherghesti,  din care 560 mp curti constructii si 680 mp arabil, pentru  „ 

Construire spalatorie auto” 

 - avizul de oportunitate al arhitectului sef  nr. 6434/26.03.2021,  emis de Consiliul Judetean 

Dambovita; 

- Rapoartele de avizare ale Consiliului Local  Petresti; 
- prevederile art.23 alin.(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.     

- prevederile art. 129 alin.(5) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  In  temeiul art. 196 alin.(1), lit a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 
 

        Art. 1 Se aproba  PUZ-ul , pentru suprafata de 1240 mp , din care 560 mp curti constructii 

si 680 mp arabil , situata in intravilanul Comunei Petresti, sat Gherghesti,  pentru  „ Construire 

spalatorie auto” 

         Art. 2.Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine compartimentului 

evidenta patrimoniu. 

         Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei Petresti; 

         Art. 4 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 

consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de 

la data adoptării 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 
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