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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 
 

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE COMPLEX  
CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep” municipiul 
Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P 25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393 

 

 Conform art. 48 din Legea 350/2001, actualizată - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
Planul urbanistic de detaliu are exclusivcaracter de reglementarespecificăpentru o parcelăînrelaţie cu 
parceleleînvecinate. PrinPlanul urbanistic zonal se stabilescreglementărinoi cu privire la: regimul de 
construire, funcţiuneazonei, înălţimeamaximăadmisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), 
procentul de ocupare a terenului (POT), retragereaclădirilorfaţă de aliniamentşidistanţelefaţă de 
limitelelateraleşiposterioare ale parcelei. 

 
Bălășescu Dumitru, în calitate de beneficiar, are drept de proprietate asupra terenului în suprafață 

de 19.605,00 mp conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 432 din 08.04.2016 încheiat de BIN 
Constantin Rodica, solicităaprobarea documentației faza Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)„CONSTRUIRE 
COMPLEX CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep”municipiul 
Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P 25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393, învedereaintroducerii in intravilanul 
UAT Alexandria a unei suprafețe respective de teren, categoria de folosință actuală teren arabil 
extravilan, reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului în vederea realizării de unei zone de 
instituții, servicii, comerț, alimentație publică și agrement. 

Ca urmare, înconformitatecuprevederile art. 45, alin 6 dinLegea nr.215 /2001 a Administraţiei 
publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către 
Arhitectul Şef a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
(P.U.Z.)„CONSTRUIRE COMPLEX CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT 

P+1E+2Ep”municipiul Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P 25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393. Urmează 
ca, în conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit. „c” şi al alin (5), lit. „c” din Legea nr.215/2001 a 

Administrației publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare proiectul de 
hotărâreîmpreunăcuîntreagadocumentaţie, să fie supusspredezbatereşiaprobareConsiliului Local al 

municipiului Alexandria. 
 
 
 
 

P R I M A R , 

VICTOR DRĂGUŞIN 
 
 
 
 
 
 
 
 


