
 

      ROMÂNIA 

                   JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CÂMPINEANCA   

                                                                                                  

         

 

HOTĂRÂREA NR.59   

din  30 octombrie 2019 

 

Privind: rectificarea actului administrativ Hotărârea Consiliului local nr. 

47/26.10.2015, privind aprobarea planului urbanistic zonal şi Regulamentul 

local de urbanism pentru atragerea în intravilanul comunei Cîmpineanca a 

suprafetei de 7069,51 m.p. teren extravilan situat în T.20, P.241/14 aparţinând 

lui Miron Daniela, Stan Alexandru, Tătaru Valentin. 

 

Consiliul local al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, 

 

- având în vedere referatul de aprobare nr. 10725/21.10.2019 la proiectul de 

hotărâre nr. 14 din 21.10.2019 privind rectificarea actului administrativ Hotărârea 

Consiliului local nr. 47/26.10.2015, privind aprobarea planului urbanistic zonal şi 

Regulamentul local de urbanism pentru atragerea în intravilanul comunei Cîmpineanca a 

suprafetei de 7069,51 m.p. teren extravilan situat în T.20, P.241/14 aparţinând lui Miron 

Daniela, Stan Alexandru, Tătaru Valentin; 

- văzând raportul responsabilului cu urbanismul înregistrat la nr. 10726 din 21 

octombrie 2019 și avizul Comisiilor de specialitate ale consiliului local Câmpineanca la 

acest proiect de hotărâre; 

- luând în considerare Adresa Consiliului Județean Vrancea nr. 15606/21.10.2019 

cu privire la eroarea strecurată în Hotărârea nr.47/2015;  

- în conformitate cu art. 23 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată; 

- în baza art. 13 lit. c, art. 47 alin. (3) lit.d, art. 49 alin.(3), art.56 alin. (1)  si pct. 12 

din Anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism 

modificată şi completată; 

          - în temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. e 

art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1 Se aprobă rectificarea actului administrativ Hotărârea Consiliului local nr. 

47/26.10.2015, privind aprobarea planului urbanistic zonal şi Regulamentul local de 

urbanism pentru atragerea în intravilanul comunei Cîmpineanca a suprafetei de 7069,51 

m.p. teren extravilan situat în T.20, P.241/14 aparţinând lui Miron Daniela, Stan 

Alexandru, Tătaru Valentin, în sensul corectării erorii materiale constatate în cuprinsul 

actului, care va avea următorul cuprins: 



Art.1. Se aprobă planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism pentru 

atragerea în intravilanul comunei Cîmpineanca a suprafetei de 7069,51 m.p. teren 

extravilan situat în T.20, P.241/14 și P 241/16 aparţinând lui Miron Daniela, Stan 

Alexandru, Tătaru Valentin Întreprindere Individuală. 

 

         Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei 

Câmpineanca prin intermediul responsabilului cu urbanismul.   

    

         Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului, judeţului Vrancea în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate de către secretarul comunei. 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar al comunei,                                                                       

Rotaru Oana 

Președinte de ședință 

Chirilă Ștefan 


