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HOTĂRÂRE nr. 50 din 29.07.2020 

pentru aprobarea documentatiei de urbanism “Plan urbanistic zonal în vederea ridicării 

interdicției temporare de construire pentru locuințe, instituții și servicii publice 

compatibile cu zona de locuit,  T12 P188/3 și P189/2,  comuna Cârcea, judetul Dolj”, 

beneficiar  S.C.  NICO SPA CENTER S.R.L. 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.5235/17.06.2020, întocmit de Pupăză Valerică-primarul comunei 

Cârcea, județul Dolj, privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de urbanism 

“Plan urbanistic zonal în vederea ridicării interdicției temporare de construire pentru locuințe, 

instituții și servicii publice compatibile cu zona de locuit,  T12 P188/3 și P189/2,  comuna 

Cârcea, judetul Dolj”, beneficiar  S.C.  NICO SPA CENTER S.R.L.; 

-Raportul de specialitate întocmit de Dinu Alin-inspector în cadrul compartimentului Agricol, 

având atributii delegate pe urbanism; 

Ținând cont de planurile de amenajarea teritoriului și de urbanism, avizul favorabil nr.12 

din 17.06.2020 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului, precum și Avizul 

de Oportunitate nr.4 din 05.11.2019 și ținând cont de faptul că, în vederea aprobării, au fost 

obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanisam 

nr.684/02.07.2019; 

În temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, 

cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și 

Turismului nr.2701/2010 de aprobare  a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu 

privire la elaborarea  sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, cu 

modificările și completările ulterioare  și ale HCL Cârcea nr.21/2012 privind aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de 

amenajarea teritoriului; 

-Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cârcea 

nr.10148,10149,10150/2020 

 

În conformitate cu prevederile art. art.129 alin 2, lit c), alin 6  lit.c) și art. 139 alin 2) lit.e) 

si art 196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă documentatia de urbanism “PLAN URBANISTIC ZONAL în vederea 

ridicării interdicției temporare de construire pentru locuințe, instituții și servicii publice 

compatibile cu zona de locuit,  T12 P188/3 și P189/2,  Comuna Cârcea, Judetul Dolj ,, proiect  

nr. 1472/2018 , faza P.U.Z. in varianta prezentata ,beneficiar  S.C. NICO SPA CENTER S.R.L, 

conform anexei nr.1. 

 

Art.2. Se aprobă raportul informarii si consultarii publicului nr. 5179/16.06.2020  privind 

aprobarea documentatiei de urbanism “PLAN URBANISTIC ZONAL în vederea ridicării 

interdicției temporare de construire pentru locuințe, instituții și servicii publice compatibile cu 

zona de locuit,  T12 P188/3 și P189/2,  Comuna Cârcea, Judetul Dolj ,, proiect  nr. 1472/2018 , 

faza P.U.Z. in varianta prezentata ,beneficiar  S.C. NICO SPA CENTER S.R.L., potrivit anexei 

nr.2. 

 

Art.3. În conformitate cu raportul nr. 5179/16.06.2020 aprobat la art .1, se aprobă 



documentația de urbanism “Plan urbanistic zonal în vederea ridicării interdicției temporare de 

construire pentru locuințe, instituții și servicii publice compatibile cu zona de locuit,  T12 P188/3 

și P189/2,  comuna Cârcea, judetul Dolj”, beneficiar  S.C.  NICO SPA CENTER S.R.L, potrivit 

anexei nr.3. 

 

Art.4. (1) Consecință a art.1-3, se aprobă documentația privind “PLAN URBANISTIC 

ZONAL în vederea ridicării interdicției temporare de construire pentru locuințe, instituții și 

servicii publice compatibile cu zona de locuit,  T12 P188/3 și P189/2,  Comuna Cârcea, Judetul 

Dolj ,, proiect  nr. 1472/2018 , faza P.U.Z. in varianta prezentata ,beneficiar  S.C. NICO SPA 

CENTER S.R.L.  care va constitui,  incepand cu data aprobarii prezentei hotarari ,baza legala a 

aprobarilor certificatelor de urbanism, autorizatii de construire si  planurilor de dezvoltare 

economico-sociale ulterioare, potrivit anexei nr.4. 

 (2) Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de Urbanism aferent  va 

avea valabilitate timp de 10 ani. 

 

Art.5. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Primarul Comunei Cârcea prin compartimentul Urbanism din aparatul de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Dolj în condițiile și termenele 

prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ . 

 

Art.7 După adoptare, secretarul general al comunei Cârcea va comunica prezenta 

hotărâre:  Primarului Comunei Cârcea, Instituției Prefectului- Județul Dolj, beneficirului-SC 

NICO SPA CENTER SRL ,  Compartimentului Urbanism și va fi adusă la cunoștiința publică 

prin afisare în cadrul Monitorului Oficial Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cârcea în sedința 

ordinară  din data de 29.07.2020 cu respectarea dispozițiilor OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 10 

voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul  total de 10 consilieri locali în 

funcție și 10 consilieri prezenți. 
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