
R O M A N I A                                  

JUDETUL GORJ      

COMUNA DANESTI 

 

 

    PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea  documentației de urbanism- Plan  Urbanistic Zonal – 

introducere teren in intravilan , în vederea : AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ 

CU TEREN PENTRU FOTBAL,TENIS ȘI DOTĂRI,SAT DĂNEȘTI 

JUDEȚUL GORJ 

 

Primarul comunei Danesti Judetul Gorj, 

 Avand in vedere : 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Dănești 

 -Raportul de specialitate la proiectul de hotarare initiat,al 

 compartimentului de urbanism 

 -Avizul cu nr.01/23.02.2021  emis de Arhitectul șef al Consiliului 

 Județean Gorj 

 -Proiectul privnd planul urbanistic zonal întocmit de  SC 

 EUROPROIECT GORJ SRL 

-Certificatul de urbanism cu nr. 27/12.05.2020 emis de Primăria 

Dănești 

 -Raportul informării și consultării publicului pentru documentația  

PUZ : AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ CU TEREN PENTRU 

FOTBAL,TENIS ȘI DOTĂRI,SAT DĂNEȘTI JUDEȚUL GORJ 

-Legea nr. 350/2001 privind amanajarea teritoriului și urbanismul cu 

completările ulterioare, 

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții  cu modificările și completările ulterioare, 

 -Avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism și 

 aferente documentației, 

În baza prevederilor art. 129 alin.(6) lit.c,  art. 196 alin.(1) lit. a) din 

OUG 57/2019 privind codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.Se aprobă documentația de urbanism : Planul Urbanistic Zonal –

introducere teren în intravilan , în vederea: AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ 

CU TEREN PENTRU FOTBAL,TENIS ȘI DOTĂRI,SAT DĂNEȘTI 



JUDEȚUL GORJ   ,precum și a regulamentului local de urbanism aferent 

acestuia, pentru terenul cu suprafața  de 14.100 mp.,proprietate privată a 

UAT  Dănești situat în extravilanul comunei Dănești județul Gorj ,imobil 

identificat cu număr cadastral 37815 fiind înscris în cartea funciară cu 

nr.37815 cu reglementările înscrise în proiectul cu nr. S08/2020 elaborat de  

SC SCUAR   SRL 

Art.2. Se aprobă  introducerea în intravilanul localității Dănești a 

suprafeței de  14.100 m.p., prin suplimentarea suprafeței intravilane a 

localității cu acestă suprafață cu destinația de :  AMENAJARE  BAZĂ 

SPORTIVĂ CU TEREN PENTRU FOTBAL,TENIS ȘI DOTĂRI,SAT 

DĂNEȘTI JUDEȚUL GORJ 

Art.3.Planul urbanistic zonal și regulamentul local  de urbanism 

aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general 

pentru zona studiată prin prezenta documentație. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul 

urbanism,ingineria mediului și relații publice din cadrul Primăriei comunei 

Dănești județul Gorj. 

 Art.5. Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei 

Danesti,Institutiei Prefectului judetului Gorj, compartimentului 

urbanism,ingineria mediului și relații publice, O.C.P.I. Gorj si se va afisa la 

sediul Primariei comunei Dănești județul Gorj.  

 

 

 Inițiator             Avizat pentru legalitate 

Primar  Paliță Constantin Mădălin                       Secretar general  

       Popa Claudia-Rodica 


