
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SUTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr.24 

Din31.03. 2011 

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu   pentru „Construire baza sportiva 

multifunctionala model tip II „ in comuna Sutesti, jud. Braila 

 

Consiliul local al comunei Sutesti, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 31.03.2011; 

 Având în vedere : 

- documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu  (PUD) „Planului 

Urbanistic de Detaliu  pentru zona centrala a comunei Sutesti si regulamnetul local de 

urbanism aferent ; 

- avizul nr.8/04.03.2011 al Comisiei Tehnice pentru Avizarea Documentaţiilor de 

Amenajare a Teritoriului, Urbanism şi Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcţii 

din cadrul Consiliului Judeţean Brăila – Instituţia Arhitectului Şef; 

- avizele de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, Direcţia de Sănătate 

Publică Brăila, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, Secţia Drumuri Naţionale 

Brăila, A.N. „Îmbunătăţiri Funciare”; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2008, aprobată 

prin Legea nr.289/2006; 

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi alin.(5) lit.”c” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată în 2007; 

În temeiul art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din aceeaşi lege, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1  – Se aprobă Planul Urbanistic  de Detaliu   (PUD) pentru „Construire baza 

sportiva multifunctionala model tip II „ in comuna Sutesti, jud. Braila. 

Art.2  – Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la 

cunoştinţa celor interesaţi şi va fi făcută publică prin afişare. 

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 BARAC VASILE  SECRETAR COMUNĂ, 

  GHINEA PETRIOARA  

 

 

 

 

 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SUTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE* 

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu   pentru „Construire baza sportiva 

multifunctionala model tip II „ in comuna Sutesti, jud. Braila 

 

Consiliul local al comunei Sutesti, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 31.03.2011; 

 Având în vedere : 

- documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu  (PUD) „Planului 

Urbanistic de Detaliu  pentru zona centrala a comunei Sutesti si regulamnetul local de 

urbanism aferent ; 

- avizul nr.8/04.03.2011 al Comisiei Tehnice pentru Avizarea Documentaţiilor de 

Amenajare a Teritoriului, Urbanism şi Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcţii 

din cadrul Consiliului Judeţean Brăila – Instituţia Arhitectului Şef; 

- avizele de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, Direcţia de Sănătate 

Publică Brăila, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, Secţia Drumuri Naţionale 

Brăila, A.N. „Îmbunătăţiri Funciare”; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2008, aprobată 

prin Legea nr.289/2006; 

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi alin.(5) lit.”c” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată în 2007; 

În temeiul art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din aceeaşi lege, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.3  – Se aprobă Planul Urbanistic  de Detaliu   (PUD) pentru „Construire baza 

sportiva multifunctionala model tip II „ in comuna Sutesti, jud. Braila. 

Art.4  – Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la 

cunoştinţa celor interesaţi şi va fi făcută publică prin afişare. 

  
       PRIMAR, 
      CODREANU  CRISTIAN 

 
 
 

 

*Iniţiator : CODREANU CRISTIAN – primarul comunei Şuţeşti 

 


