ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
HOTĂRÂREA nr. 11
privind aprobarea Planului urbanistic zonal: „Ștefan cel Mare – istorie comună,
patrimoniu comun, Soroca –Vaslui (restaurarea, conservarea și punerea în valoare a unei părți
din ansamblul monumental „Statuia ecvestră a Domnitorului Ștefan cel Mare” și construirea
unui punct de informare turistică) și „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, întrunit astăzi,
extraordinară convocată de îndată;

07.02.2020,

în şedinţă

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 1361/06.02.2020 al primarului Comunei Muntenii de Jos;
- avizul nr. 5/05.02.2020 al Arhitectului-șef din cadrul Consiliului Județean Vaslui
pentru proiectul: „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca –Vaslui
(restaurarea, conservarea și punerea în valoare a unei părți din ansamblul monumental „Statuia
ecvestră a Domnitorului Ștefan cel Mare” și construirea unui punct de informare turistică) și „Pe
urmele lui Ștefan cel Mare”;
- prevederile art. 25, 47, 50 şi art. 56 alin (1) şi anexa nr. 1 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul compartimentului de resort și rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Muntenii de Jos privind avizarea proiectului de hotărâre;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.”c”, precum și ale art.196
alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism Plan urbanistic zonal: „Ștefan cel Mare –
istorie comună, patrimoniu comun, Soroca –Vaslui (restaurarea, conservarea și punerea în
valoare a unei părți din ansamblul monumental „Statuia ecvestră a Domnitorului Ștefan cel
Mare” și construirea unui punct de informare turistică) și „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”,
beneficiar U.A.T. Județul Vaslui, generat de imobilul – teren – situat în satul Băcăoani, comuna
Muntenii de Jos, C.F. nr. 70454, 70427, 70455, conform proiectului nr. 224/2019, elaborat de
S.C. NEOHABITAT – OFFICE S.R.L. Vaslui, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte
integrantă.

Art.2. – Planul urbanistic zonal prevăzut la art. 1 se va integra în prevederile Planului
Urbanistic General al comunei Muntenii de Jos.
Art.3. – Primarul comunei Muntenii de Jos cu sprijinul compartimentului de resort va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija
secretarului general al comunei.
Muntenii de Jos - 07.02.2020
Preşedinte şedinţă,
Consilier
Boț Ion

Contrasemnează,
Secretar general
Clapa Marius

