
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI

Str. Sf. Pantelimon nr. 39,tel./fax-0243278502 

H O T A R A R E
privind aprobarea  documentatiei „Plan urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent,pentru Centrală 

electrică fotovoltaică 2,4 MW Suditi judetul Ialomita

Consiliul local  al  comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:
Expunerea de motive a primarului comunei,inregistrata la nr. 63   din 22.04.2013;
Raportul final privind indeplinirea procedurilor privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor 
de urbanism,inreg. la nr.1549  din 22.04. 2013;
Proiectul nr. 294 /2012-Plan Urbanistic Zonal-Centrala electrica fotovoltaica 2,4 MW Suditi, intocmit de Biroul de 
arhitectura Miturca Viorel-Slobozia;
Certificatul de urbanism nr. 14 din 16.10.2012  emis de C.J.Ialomita in scopul „Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru 
centrala fotovoltaica 2,4 MW com.Suditi”;
Avizul unic nr. 3 din 21.02.2013 emis de Consiliul Judetean Ialomita, pentru documentatia „Plan Urbanistic Zonal-
„Centrala electrica fotovoltaica 2,4 MW”,
In conformitate cu:
Prevederile Regulamentului  local de implicare a publicului  in elaborarea documenmtatiilor de urbanism ,aprobat prin 
hotararea nr. 21 din 04.04.2013;
Prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare;
Prevederile art.25 alin. 1,27^1,lit.c,37 alin.1^3,47^1, 56,si art.57-61 din legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul  art.36 alin.(2) litera „c”,coroborat cu alin.(5) litera „c”,art. 45 si 115 alin.1 lit.b din legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, ,adopta prezenta

HOTARARE
Art.1.-Se aproba documentatia „PLAN URBANISTIC ZONAL-CENTRALĂ ELECTRICĂ  FOTOVOLTAICĂ  2,4 

MW,SUDIȚI”, amplasată in extravilanul comunei Sudiți, tarla 159,parcela 4, si  REGULAMENTULUI  LOCAL DE 
URBANISM AFERENT,prezentata in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.-Se aprobă  intoducerea  suprafetei de 5,50 ha   avand ca amplasamentul de nmai sus,  in  ïntravilanul comunei 
Suditi.

Art.3.-Se stabileste ca perioadă de valabilitate a documentatiei de urbanism, doi ani  de la data aprobării,aceasta 
extinzandu-se de drept daca investitia incepe in perioada de valabilitate,pană la finalizarea acesteia.

 Art.4.-Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectuilui pentru controlul legalitatii,Oficiului de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara, se aduce la cunostinta publica prin afisare si Primarului comunei ,pentru aducerea la indeplinire 
prin compart.de resort.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier DUICU IONEl

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,jr.VASILE IOANA

Adoptata la Suditi,
Astazi, 26.04.  2013
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