
                                                           R O M Â N I A  

                                                                                                                         

                                             CONSILIUL LOCAL S C H I T U         

 

                                                        H O T A R Â R E 

============== 

           privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru construire ,, Statie de bază   

                           pentru servicii de comunicaţii electronice  ,, 

                    

                   CONSILIUL LOCAL SCHITU , 

 

                 Având în vedere : 

 

                - referatul de aprobare nr. 1067/11.03.2020 ; 

- raportul de specialitate  nr. 1098/12.03.2020;   

- certificatul de urbanism nr. 194/10.12.2018, eliberat de Consiliul judetean 

Giurgiu ; 

                - avizul arhitectului şef al judeţului Giurgiu nr. 21/14287/14.11.2019; 

                - planul urbanistic zonal întocmit de 837 Atelier de arhitectură –arh. Negulescu 

Dragoş  ; 

                - prevederile Legii nr. 350 /2001, privind   amenajarea  teritoriului şi 

 urbanismului  cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, modificată şi 

completată de Legea nr. 453/2001 ; 

                  - Ordinul 2701/2010 privind aprobarea Metodologiei de informare şi  consultre 

a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de  amenajare a teritoriului  şi 

de urbanism ; 

                 -  raportul  comisiei juridice  şi apărarea  ordinei publice nr…….../19.03.2020; 

 - raportul comisie de specialitate  economică, dezvoltare, integrare europeană  

şi  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii nr.……/19.03.2020;    

                 În temeiul art. 196 alin. (1 )  litera ,, a ,,   din   O.U.G.  nr. 57/  2019  Codul   

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

                                                   H O T Â R Ă Ş T E : 

 

 

                Art. 1. Se aprobă  Planul  Urbanistic  Zonal şi Regulamentul aferent acestuia  

pentru construire ,, Statie de bază  pentru servicii de comunicaţii electronice  ,, sat Vlaşin, 

comuna Schitu,   judetul    Giurgiu ,    titular   SC   RCS &  RDS SA,    CF nr. 31102  în 

suprafaţă de 144,00 m.p. 

               Art.2.   Se  însușește   Raportul consultării  și   informării   publicului   

nr.893/02.03.2020, privind Planul Urbanistic Zonal pentru  construire  Statie de bază  pentru 

servicii de comunicaţii electronice  ,, sat Vlaşin, comuna Schitu,   judetul    Giurgiu ,    titular   

SC   RCS &  RDS SA.              

          Art.3. Documentaţia  are  o   valabilitate  de  2  ani  de  la  data   adoptării prezentei  

hotărâri . 
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          Art.4. Viceprimarul    şi    secretarul general al   comunei Schitu    vor   duce  la   

îndeplinire prevederile prezentei . 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

                    Sandu Constantin  

                                                                             Contrasemnează pentru legalitate:         

                                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                                                         Aurelia Gavrilescu            

 

        S C H I T U – 20.03.2020 

        Nr.16               
              Această hotărâre a fost adoptată cu  voturi .pentru,,..….împotrivă …...,, abţineri ,,…… 
 


