
 
HOTĂRÂREA NR.51 

PRIVITOR LA: aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Introducere în intravilan 
teren pentru extindere zonă industrială –confecții profile PVC, și a 

Regulamentului local aferent, beneficiar SC KLASS COATING SYSTEM SRL, oraș 
Băbeni, strada Uzinei nr.1 (actual nr.65) 

 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 28 mai 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 14 consilieri în funcție ; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.42/30 aprilie 2020 
domnul consilier local Antonescu Ion a fost desemnat preşedinte de şedinţă 
pentru luna mai 2020;  

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 7691/21 
mai 2020 al primarului oraşului Băbeni și  raportul de specialitate nr. 7692/21 mai 
2020 al arhitectului șef al orașului prin care propune aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal ”Introducere în intravilan teren pentru extindere zonă industrială –confecții 
profile PVC, și a Regulamentului local aferent, beneficiar SC KLASS COATING 
SYSTEM SRL, oraș Băbeni, strada Uzinei nr.1 (actual nr.65); 

Văzând și: 
Avizul tehnic nr.3/08 aprilie 2020 al Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism prin care se avizează favorabil documentația tehnică PUZ 
”Introducere în intravilan teren pentru extindere zonă industrială –confecții profile 
PVC, beneficiar SC KLASS COATING SYSTEM SRL, elaborat de către B.I.A. –
MARCELA I. IOAN - arhitect in anul 2019, in conformitate cu Ghidul privind 
metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului urbanistic zonal 
(indicativ: GM-010-2000); 

Raportul cu privire la rezultatele informării și consultării publicului privind 
procedurile de elaborare și avizare, înregistrat sub nr.6718/29 aprilie 2020; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 7693/21 mai 
2020 întocmit de secretarul general al orașului;  

În  conformitate cu prevederile art.23 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările 
și completările ulerioare, coroborate cu cele ale art.47, art.49, art.56 și art.57 din 
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare, cu cele ale art.18 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  14  
voturi pentru,  adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. – (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Introducere în intravilan 

teren pentru extindere zonă industrială –confecții profile PVC” și  Regulamentul 
local aferent, beneficiar SC KLASS COATING SYSTEM SRL, oraș Băbeni, strada 
Uzinei nr.1 (actual nr.65), conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
horărâre. 

 (2) Partea scrisă a documentației aprobate potrivit art.1 se păstrează în 
format letric la dosarul ședinței, iar partea desenată se păstrează în format 
electronic (pe suport CD) la același dosar. 

Art.2. – Valabilitatea documentației de urbanism este de 10 ani de la data 
aprobării. 

Art.3. – Primarul orașului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
părin intermediul aparatului de specialitate, 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 www.orasbabeni.ro. 
         
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
        Ion ANTONESCU     Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
            Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 28 mai 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


