
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.51

privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN 1” – putere maxima
intre 7,5 MW – 8,25 MW, comuna Crucea – parcelele: A 131/4, A 136/10, jud.Constanta si a

Regulamentului Local de Urbanism aferent

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, in sedinţa ordinara din 22.07.2014,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Gheorghe Frigioi, primarul comunei, cu privire la aprobarea
documentaţiei de urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN 1” – putere maxima intre 7,5 MW – 8,25
MW, comuna Crucea – parcelele: A 131/4, A 136/10, jud.Constanta si a Regulamentului Local de
Urbanism afferent;

- Avizul Arhitectului Sef din cadrul Consiliului Judetean Constanta nr. 18808/15.05.2014;

- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei
comunei Crucea nr.2853/07.07.2014

- Raportul comisiilor de specialitate : juridica si activitati economico- financiare ;

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Crucea,

- Indeplinirea prevederilor Ordinului 2701/2010 privind informarea şi consultarea publicului cu
privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, atât de către
autoritatea publică, cât şi de către investitor şi parcurgerea etapelor prevazute in cuprinsul acestuia,

În conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) si art. 56 alin.(1) din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul republicată şi actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin . (2) lit. “c” coroborat cu alin. (5) lit,,c”si art. 45 alin. (2) lit.
“e”din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aproba documentaţia de urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN 1” – putere maxima
intre 7,5 MW – 8,25 MW, comuna Crucea – parcelele: A 131/4, A 136/10, jud.Constanta si a
Regulamentului Local de Urbanism aferent, beneficiar PRIMARIA COMUNEI CRUCEA prin
S.C GLOBAL GREEN WIND&BIOFUEL ENERGY S.R.L.

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condiţiile
regulamentului local de urbanism aferent Planului de Urbanism.Zonal.

Art.3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 3 ani.

Art.4. Planul urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent modifică şi completează
prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentaţie.



Art.5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Compartimentul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Crucea .

Art.6. Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta, va comunica prezenta hotarare Institutiei
Prefectului – Judetul Constanta , compartimentului urbanism si S.C Global Green Wind& Biofuel
Energy S.R.L.

Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu_______voturi pentru,_________voturi contra
şi_________abţineri.

Crucea,22.07.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

Dan MOISE SECRETAR,

Reveicuta GURGU


