
                ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic Zonal – 

Parc Panouri Voltaice 7,99 MW Căzănești, jud. Ialomița”  
aprobat prin Hotărârea nr. 19/26.03.2013 

 

Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară 
din data de 25 MARTIE 2021, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1611 din 11.03.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- adresa S.C. Pasubio S.R.L București nr.PAS-0003/10.03.2021 înregistrată la 

Primăria orașului Căzănești sub nr.1558/10.03.2021; 
Examinând: 
- raportul persoanei cu atribuții delegate de urbanism nr. 1167 din 12.03.2021; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 

public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT – comunicare online nr. 7 din 22.03.2021; 

- documentația de urbanism „Planului Urbanistic Zonal – Parc Panouri Voltaice 7,99 
MW Căzănești, jud. Ialomița” al orașului Căzănești, proiect nr.224/2012 aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 26.03.2013, elaborată de S.C. Irmaris Structural 
S.R.L. Constanța; 

În conformitate cu: 
- prevederile art.56 alin. (4) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 28 alin. (3) din Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 
actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. c) respectiv art. 139 alin. 
(3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic 
Zonal – Parc Panouri Voltaice 7,99 MW Căzănești, jud. Ialomița”, proiect nr. 224/2012 
elaborat de S.C. Irmaris Structural S.R.L. Constanța, până la intrarea în vigoare a noului 
Plan Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Căzănești, dar 
nu mai mult de 5 ani, respectiv până la data de 31.05.2026. 



Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Primăriei orașului Căzănești și pe site-ul acesteia, www.primariacazanestiil.ro.  

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către persoana cu atribuții de 
urbanism precum și de Primarul orașului Căzănești, cărora le va fi comunicată prin grija 
secretarului general al orașului Căzănești. 

 
 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                            Secretar General al UAT, 

            DRĂGOI OCTAVIAN                                     OANCEA GEORGETA 
 
 

    
 
 
 
  
 
Nr. 24 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 25.03.2021 
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