
 
HOTĂRÂREA NR.25 

PRIVITOR LA: aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 
 ” P.U.D. – Extindere și modernizare spațiu comercial” 

Inițiator/Beneficiar: S.C. DECENT S.R.L. 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară convocată de îndată din inițiativa primarului orașului Băbeni, în data 
de 28 decembrie 2020, ora 14,00, la care participă un număr de 12 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/07 decembrie 2020 
doamna consilier local Bălașa Maria a fost desemnată preşedinte de şedinţă 
pentru luna decembrie 2020; 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 19964/28 
decembrie 2020 al primarului oraşului Băbeni și  raportul de specialitate nr. 
19969/28 decembrie 2020 al arhitectului șef al orașului prin care propune 
aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ” P.U.D. – 
Extindere și modernizare spațiu comercial”, inițiator/beneficiar: S.C. DECENT 
S.R.L., pentru imobilul teren situat în orașul Băbeni, strada Dragoș Vrânceanu, 
nr.126A, având nr.cadastral nr.38426, înscris în cartea funciară nr.38426 a 
orașului Băbeni; 

Văzând și: 
Avizul tehnic nr.19809/23 decembrie 2020 al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism prin care se avizează favorabil documentația 
tehnică PUZ     ”P.U.D. – Extindere și modernizare spațiu comercial”, beneficiar 
S.C. DECENT S.R.L., elaborat de către B.I.A. Marcela I. Ioan, arhitect urbanist, în 
anul 2020, în conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi 
conţinutul cadru al Planului urbanistic zonal (indicativ: GM-009-2000); 

Raportul cu privire la rezultatele informării și consultării publicului privind 
procedurile de elaborare și avizare,  înregistrat sub nr.13555/02 septembrie 2020; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 19973/28 decembrie 
2020 întocmit de secretarul general al orașului;  

În  conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.45, lit.c), art.48 și art.50 alin.(2) din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare, cu cele ale art.19 din Ordinul MDRAP nr.233/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a 
documentatiilor de urbanism, precum și cu cele ale art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) 
lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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În baza art.139, alin.(3) lit.e) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  11  
voturi pentru şi 1 vot împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. – (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ” P.U.D. – Extindere și 

modernizare spațiu comercial” Inițiator/Beneficiar: S.C. DECENT S.R.L., pentru 
imobilul teren situat în orașul Băbeni, strada Dragoș Vrânceanu, nr.126A, având 
nr.cadastral nr.38426, înscris în cartea funciară nr.38426 a orașului Băbeni, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta horărâre. 

 (2) Documentația aprobată potrivit art.1 se păstrează în format electronic 
(pe suport CD) la dosarul ședinței. 

Art.2. – Valabilitatea documentației de urbanism aprobată conform art.1 
este de 3 ani de la data aprobării. 

Art.3. – Primarul orașului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, iar secretarul 
general al orașului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului orașului 
Băbeni, structurilor de specialitate şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare 
la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a instituției. 
         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
              Maria BĂLAȘA    Contrasemnează pentru legalitate,      
                      SECRETAR GENERAL, 
                             Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 28 decembrie 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


