
JUDEȚUL TULCEA  
COMUNA NUFĂRU  
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A Nr.47 
privind aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul  

„CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SOCIO-MEDICAL IN LOC.NUFARU, COM. 

NUFARU, JUD. TULCEA”, satul Nufaru, comuna Nufaru, judetul Tulcea 

 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 29 mai 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;  

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive nr.2824 din 07.05.2019 prezentată de domnul Danila Ion, primarul 

comunei Nufaru, prin care se propune aprobare  PUZ pentru obiectivul „CENTRU 

COMUNITAR INTEGRAT SOCIO-MEDICAL IN LOC.NUFARU, COM. NUFARU, JUD. 

TULCEA”, satul Nufaru, comuna Nufaru, judetul Tulcea amplasarea urmând a se face pe 

imobilul identifictat prin CF nr. 30663, nr.cadastral 30663, în suprafaţă totală de 3.160 mp. 
- Avand in vedere adresa cu nr.4966/11.04.2019 a Consiliului Judetean Tulcea prin care ne 

este comunicat Avizul nr.44/03.04.2019 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si 
Urbanism.  

- Referatul de specialitate cu nr.2464/17.04.2019 a dnei. Smolenic Florenta inspector  
- Tinând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
- In conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism   

- Prevederile din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36, alin.5), lit.(c) şi art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 – Se aprobă documentaţia PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru obiectivul „CENTRU 

COMUNITAR INTEGRAT SOCIO-MEDICAL IN LOC.NUFARU, COM. NUFARU, JUD. 

TULCEA”, satul Nufaru, comuna Nufaru, judetul Tulcea amplasarea urmând a se face pe 

imobilul identifictat prin CF nr. 30663, nr.cadastral 30663, în suprafaţă totală de 3.160 mp. 
Art.2 – Durata de valabilitate a prezentului P.U.Z. este de 10 ani de la data adoptării. 
Art.3 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutiei 

Prefectului - Judetului Tulcea, compartimentului urbanism precum  şi se aduce la cunostinţa 
publica prin afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul 
http://www.primarianufaru.ro 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din totalul de 11 
consilieri alesi. 
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   CONSILIER,Cosma Marius                                       SECRETAR, Milosovici Lucian 
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