
HOTĂRÂRE
privind aprobare PUZ “ Parc electric fotovoltaic , branșament electric și împrejmuire - beneficiar

SC GREEN ELECTRIC TRADING
SRL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4949 / 2012
-raportul secretarului comunei Daia nr. 4950 / 2012
-raportul de avizare al comisiei pentru urbanism și juridice nr. 5221 /2012
-prevederile Lg.nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată,cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.56-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.8 , art.34-41 din Ordinul nr.2701/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi
turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
-prevederile H.G.nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,republicată ,
cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.6 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica și
procesul -verbal 4951/2012
-prevederile HCL nr .61/19.12.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
-prevederile art.36,(5)lit.c, din Lg.nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-avizul prealabil de oportunitate nr.5173 / 2012

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A Ş T E
Art.1. Se aprobă PUZ “ Parc electric fotovoltaic , branșament electric și împrejmuire -

beneficiar SC GREEN ELECTRIC TRADING SRL , conform anexei nr. 1 , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. SC GREEN ELECTRIC TRADING SRL va asigura , prin surse proprii de
finanţare, lucrările de echipare edilitară aferente utilităţile necesare şi amenajarea
ansamblului cu spaţii verzi suficiente şi va respecta reglementările urbanistice în vigoare şi
regulile impuse de Codul Civil.

Art.3.Perioada de valabilitate a PUZ -ului prevăzut la art.1 este de 1 an de la
aprobarea acestuia , care se extinde de drept în cazul în care investiţia a început în
timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei Daia.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al

comunai Daia


