
  ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 50281 

din 09.06.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal «ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE PALAT JUSTIȚIE» - ce se 

va realiza în judeţul Vrancea, Focşani, str. Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul 

în suprafaţă de 11338,0 mp. 

 

 
 

Consiliul local al municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință 

extraordinară; 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de domnul Primar Cristi Valentin 

Misăilă, prin care se propune aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 50281 din 09.06.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal «ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE PALAT 

JUSTIȚIE» - ce se va realiza în judeţul Vrancea, Focşani, str. Lupeni nr. 7, nr. cad. 

63680, 63681, pe terenul în suprafaţă de 11338,0 mp, referatul de aprobare al 

acestuia înregistrat la nr. 52882/16.06.2020, precum și raportul Direcția arhitectului 

șef - Serviciul strategie și dezvoltare urbană - Compartimentul PUG/PUZ/PUD 

înregistrat la nr. 52888/16.06.2020; 

- având în vedere adresa Ministerului Justiției nr. 2/5045/11.02.2020, înregistrată la 

Primăria Municipiului Focșani sub nr. 22241/27.02 prin care aduce la cunostință 

faptul că doresc elaborarea documentației PUZ fără expropierea celor două terenuri 

pentru care exista o propunere de expropiere pentru cauză de utilitate publică; 

- având în vedere cererea depusă de Tribunalul Vrancea, înregistrată la Primăria 

Municipiului Focșani nr. 43255/18.05.2020 și adresa de completare înregistrată la 

Primăria Municipiului Focșani  cu nr. 49523/04.06.2020; 

- văzând avizul favorabil al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism 

nr.. 7/15.06.2020 și Certificatele de Urbanism nr. 454/18.04.2018 și 189/14.02.2019; 

- văzând avizul favorabil alcomisiei de urbanism și agricultură; 
 

- având în vedere prevederile art. 6, alin. (2) din Regulamentul de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism din municipiul Focşani, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 239/201;- 

- având în vedere prevederile Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică;  

- în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1),  art. 47 din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 



ulterioare, art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului 

General de Urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

         - în temeiul art. 129, alin. (2) „c”, alin. (6) „c” și art. 139 alin. (3) lirt. „e” din 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

 

     HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 50281 

din 09.06.2020 privind documentaţia P.U.Z., conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ELABORARE PUZ PENTRU 

CONSTRUIRE PALAT JUSTIȚIE»  - ce se va realiza în judeţul Vrancea, 

Focşani, str. Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în suprafaţă de 11338,0 

mp, conform anexelor nr. 2 (REGULAMENT LOCAL DE URBANISM) și nr. 3 

(REGLEMENTĂRI) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi având durata 

de valabilitate de 5 ani de la data hotărârii. 

Art.3. Abrogarea Hotărârii de Consiliu Local 558/28 noiembrie 2019 privind 

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 67909/15.07.2019 

privind documentația PUZ și aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ELABORARE 

PUZ PENTRU CONSTRUIRE PALAT JUSTIȚIE»  

 Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către serviciul administrație 

publică locală, agricultură Tribunalului Vrancea prin Compania Națională de 

investiții, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, compartimentelor, 

birourilor, serviciilor precum și primarului municipiului Focşani, care va asigura 

executarea acesteia prin Direcția arhitectului șef. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

         Nedelcu Mihai 

 

 

 

                                                                                  Contrasemnează, 

                                                      Secretarul general al municipiului Focşani, 

                                    Eduard Marian Corhană 
 

 

 

Municipiul Focșani, 04 august 2020 

Nr. 202 










































