
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. pentru introducere în intravilan şi construire 
biserică ortodoxa – extravilan comuna Vînători Neamţ, punct “ Zimbr ărie” 

 
 
Consiliul Local Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr. 1718 

din 14.04.2016; 
-Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism-Transport Taxi, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 1719 din 
14.04.2016; 
          -Cererea depusa de către Parohia „ Sf. Dumitru –Leghin”, prin care solicită aprobarea 
documentaţiei P.U.Z. pentru introducerea în intravilan în a unui teren pentru Biserica 
Ortodoxa cu Hramul „ Sf. Dumitru” 
          - Documentaţia întocmită de BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ 
MAGDALENA SIMION;         
           - AVIZUL  nr. 3/28.03.2016 al Comisiei Tennice de Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ; 
          -   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In temeiul art. 36 alin. (5) lit.c),alin.(6) pct.11 şi al art. 45 alin. (2) lit. e) 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 aproba Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism  -  pentru 
introducerea în intravilan şi construire biserică ortodoxă –extravilan comuna Vînători 
Neamţ, punct “ Zimbr ărie”,  în suprafaţă de 2730 mp, cu respectarea cerinţelor impuse prin 
Avizul favorabil nr.3/28.03.2016, al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, potrivit anexei la prezenta parte integrantă 
a acesteia. 
 



 
 
         Art.2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Compartimentul 
Urbanism-Transport Taxi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători 
Neamţ. 
        Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor  
interesate. 
Nr. 29 
Din 22.04.2016                           
                                                 
                                                    Preşedinte de şedintă: 
                                             Consilier,   Elena ANDRUŞCĂ          
                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                   Secretar, 
                                                                                                          Alina-Iuliana FLO Ş 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   14 
   Pentru  :     14      
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                   



 
PROIECT                                               ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. pentru introducere în intravilan şi construire 
biserică ortodoxa – extravilan comuna Vînători Neamţ, punct “ Zimbr ărie” 

 
 
Consiliul Local Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr. 1718 

din 14.04.2016; 
-Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism-Transport Taxi, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 1719 din 
14.04.2016; 
          -Cererea depusa de către Parohia „ Sf. Dumitru –Leghin”, prin care solicită aprobarea 
documentaţiei P.U.Z. pentru introducerea în intravilan în a unui teren pentru Biserica 
Ortodoxa cu Hramul „ Sf. Dumitru” 
          - Documentaţia întocmită de BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ 
MAGDALENA SIMION;         
           - AVIZUL  nr. 3/28.03.2016 al Comisiei Tennice de Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ; 
          -   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In temeiul art. 36 alin. (5) lit.c),alin.(6) pct.11 şi al art. 45 alin. (2) lit. e) 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 aproba Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism  -  pentru 
introducerea în intravilan şi construire biserică ortodoxă –extravilan comuna Vînători 
Neamţ, punct “ Zimbr ărie”,  în suprafaţă de 2730 mp, cu respectarea cerinţelor impuse prin 
Avizul favorabil nr.3/28.03.2016, al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, potrivit anexei la prezenta parte integrantă 
a acesteia. 
 
 



 
         Art.2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Compartimentul 
Urbanism-transport taxi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători 
Neamţ. 
        Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor  
interesate. 

Nr.__________ 
Din _________ 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                               Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                     Secretar, 
                                                                                              Alina Iuliana FLOŞ 
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