
 
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                               
JUDEŢUL BRĂILA         
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 3377  
Din 27 iunie 2019 

privind aprobarea Raportului informării şi consultării publicului şi a Planului Urbanistic de 
Detaliu (PUD) „CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ” în oraşul Făurei, str. 

Castanilor, nr.18, jud. Brăila 
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă odinară la data de 27 iunie 2019; 
Având în vedere:  

• Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
• Raportul nr. 4069/12.06.2019 al domnului Gheonea Marius, persoană responsabilă din 

cadrul Primariei orasului Făurei; 
• Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, sport şi agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 
Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 

• În baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 12 şi art. 43 din Metodologia de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului nr. 2701/2010; 
În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  

Art. 1.  Se aprobă  Raportul informării şi consultării publicului şi a Planului Urbanistic 
de Detaliu (PUD) „CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ” în oraşul Făurei, str. 
Castanilor, nr. 18, jud. Brăila conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.  

Art. 3. Prin grija secretarului oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 
persoanelor şi instituţiilor interesate. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

ȘOARICE DĂNUȚ CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 


