
ROMÂNIA           
JUDEЛUȚăVÂȚCEA                 
CONSIȚUȚăȚOCAȚăAȚăCOțUNEIăD;NICEI 
            

HOT;RÂREA  NR. 18 
Privind: emiterea Avizului Consiliului local al Comunei D<nicei, in vedereaăaprob<rii 

P.U.G.ăКiăRegulamentălocalădeăurbanism comunaăD<nicei, JudeМulăValcea 
 

 Consiliul Local al comunei Dănicei, județul Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din 28 
februarie 2022, fiind legal constituită prin participarea un număr de 10 consilieri din totalul de 11 
consilieri locali în funcție; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Dănicei, înregistrat la nr. 
645/09.02.2022 și Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Dănicei Cernatescu Mihai 
înregistrat la nr. 646/09.02.2022; 
 Observând Avizul de legalitate nr. 825 din 21.02.2022 prezentat de Secretarul General al 
Comunei Dănicei și Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat la nr. 935 
din 02.02.2021; 
 Având în vedere: 

- Art. 56 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 2 alin. (1) din hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată; 
   Văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică ; 
 În temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi “pentru”, 
0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri” adoptă următoarea: 
         

HOT;RÂRE 
 
 Art.1.   Se acordă avizul favorabil de principiu în vederea actualizării şi aprobării 
P.U.G. și Regulament local de urbanism comuna Dănicei, Județul Valcea, conform Anexa 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Viceprimarul Comunei 
Dănicei, județul Valcea; 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea; 
- Primarului comunei Dănicei; 
- Responsabil Urbanism; 
- Site comuna Dănicei: www.primaria-danicei.ro 

 
PRESEDINTE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                       SECRETAR GENERAL UAT DANICEI 
POPESCU ION                                VOIMAN IONUT NARCIS 
 
 
 
    D;NICEI: 28 FEBRUARIE 2022  
 
 
 



 Anexă la H.C.L nr. 18/2022 
 

AVIZ 
 

Având în vedere solicitarea Primăriei Comunei Dănicei, cu sediul în sat Bădeni, Comuna 
Dănicei, Str.Principală nr. 34, pentru emiterea Avizului Consiliului Local al Comunei Dănicei în 
calitatea de administrator al domeniului public de interes local al comunei pentru lucrarea P.U.G și 
Regulament Local de Urbanism în Comuna Dănicei. 

 
Consiliul local al comunei Dănicei, 

 
AVIZEAZ;ăFAVORABIȚ 

 
Lucrarea: „P.U.G. și Regulament local de urbanism comuna Dănicei, Județul Valcea” 
Întocmirea P.U.G-ului comunei Dănicei și a Regulamentului Local de Urbanism se vor face 

cu respectarea legislației în vigoare și a condițiilor impuse de certificatul de urbanism și a avizelor 
obținute. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                       SECRETAR GENERAL UAT DANICEI 
POPESCU ION                                  VOIMAN IONUT NARCIS 
 
 
 
 
 
    D;NICEI: 28 FEBRUARIE 2022  
 


