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PROIECT HOTARARE 
 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ) si Regulamentului 

Local de Urbanism(RLU) pentru introducere teren in intravilan și 
reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ‘’Construire 
locuință P+2E și împrejmuire teren’’,comuna Mărăcineni,sat 
Argeșelu,județul Argeș,aflat în proprietatea dlor.Deaconu Rodica și 
Deaconu Sorin 

 
 

          Avand in vedere referatul de aprobare nr.1413/15.10.2021, ,al d-lui 
primar si referatul compartimentului de specialitate nr. 1415/15.10.2021 
,precum si avizele comisiilor de specialitate. 

     Avand in vedere solicitarea d-lui Deaconu Sorin, nr.11601 /29.09.2021 
,cu domiciliul în Pitești ,str ,N. Bălcescu, nr.4,bl.L2, sc.B, et.7,ap.29, 
           Tinand cont de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executarii constructiilor , republicata , ale H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism , a Regulamentului Local de Urbanism 
aferent localitatilor Maracineni si Argeselu aprobat prin Hotararea Consiliului 
Local Maracineni nr.10 din 26.02.2002 , Hotararea   nr.159/05.12.2018 privind  
prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
comunei Maracineni,judetul Arges,pana la intrarea in vigoare a noului Plan 
Urbanistic General,dar nu mai tarziu de  data de 31  decembrie 2023 si  ale 
Ordinului nr.1430/2005  pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.50/1991 si ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
                  In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2),lit.c),alin(6),lit.c),art.139 
alin.(3),lit.e) si art.196 alin(1) lit,a) din  OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,                     
                                                     

 



 
 

H O T A R A S T E : 
                  

        
    Art.1-a)Se aproba avizarea documentatiei Plan Urbanistic 

Zonal(PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) pentru introducere 
teren in intravilan și reglementări urbanistice în vederea realizării 
investiției ‘’Construire locuință P+2E și împrejmuire teren’’,comuna 
Mărăcineni,sat Argeșelu,județul Argeș aflat în proprietatea dlor.Deaconu 
Rodica și Deaconu Sorin, cu domiciliul în Pitești, str., N.Bălcescu ,nr.4,bl.L2 
,sc.B,et.7,ap.29,conform documentației , anexa la prezenul proiect de  hotarâre. 

               b)Suprafata totală a terenului  studiat si reglementat prin 
PUZ si RLU este de 1662,00 m.p.  reprezentând suprafața însumată a 
terenurilor cu nr.cadastral 82984(1395,00 mp) și nr. cadstral 82985(267,00 
mp,cu servitute de trecere)ce au generat PUZ,situate în partea de sud a 
terenului studiat,până la strada Coandei. 

                  Teritoriul este delimitat atfel :la Nord de teren,proprietate 
privată Popescu Alexandru(lot1) cu nr.cadastral 82983,la Est de 
teren,proprietate privată Dumitrache Petre,la Vest ,teren extravilan și la Sud,de 
Str.Coandei 

                 Suprafața propusă pentru introducere în intravilan și 
reglementare urbanistică este aceeași cu suprafața  care a generat PUZ. 
 

 
 
 
 

Avizeaza pentru legalitate 
 S.G.UAT, 

                        Bujor Marinela 
INITIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 
DASCALU NICOLAE-LIVIU 

 


