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JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobare Plan urbanistic zonal “ construire spălătorie auto self-
service “ in satul Robesti , comuna Pârscov 

 

Consiliul Local al Comunei Pârscov: 

 Având in vedere:  

-   Referatul de aprobare  nr.3751/02.07.2020 emis de Primarul 
comunei Pârscov  , in calitate de initiator.  

Cererea nr. 3763/03.07.2020 a d-lui Lungu Manea domiciliat in 
comuna Pârscov , sat Pârscov ;  

-   Raport de specialitate nr.3752/02.07.2020 al compartimentului 
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Pârscov; 

-   Avizul  Comisiilor  de specialitate ale Consiliului local Pârscov 
inregistrate la nr. 4098 /17.07.2020.  

-   Avizul  Arhitectului Sef al Consiliului Judetean Buzau , 
nr.8902/01.07.2020 ;  

-   Prevederile Ordinului M.L.P.T.L. nr.176/2000 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice „Ghidul privind metodologia de elaborare si 
continutul cadru al P.U.Z.” indicativ – C.M. 010/2000; 

 -   Proces Verbal nr.1727/25.03.2020  privind consultarea publică ; 
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-    Raportul informării si consultării publicului nr.3367/17.06.2020 ; 

 -   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  

urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;  

-    Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General 
al Com. Pârscov aprobat prin H.C.L. nr. 24/18.12.1999 si actualizat 
prin H.C.L. nr.5/22.01.2019; 

 -  Proiectul  elaborat de S C Megaplan SRL ; 

- Prevederile Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea 
construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, cu 
modificările si completările ulterioare;  

 - Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională in administrația publică; - Prevederile art.129 alin.6 lit.c) 
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

          In temeiul art.136, alin.1, si al art.243 alin.1 lit.a din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul Administrativ 

 

HOTARASTE :  

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE 
SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE ” de catre S.C.IRA IWASH PLUS SRL  
cu sediul in comuna Pârscov , sat Pârscov , nr.646  , pe un teren in suprafata 
de 1172 mp. in Tarlaua 190 ,  nr.cadastral 21749 , teren situat in intravilanul  
Satului  Robesti , Com. Pârscov, Jud.Buzau .  

Art.2.S.C.IRA IWASH PLUS SRL  beneficiara Planului urbanistic zonal 
pentru construire “ SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE  ” pe un teren 
intravilan - proprietate privata S.C.IRA IWASH PLUS SRL  , situat in Com. 
Pârscov, sat Robesti , Jud. Buzău, este obligată să respecte detaliile tehnice 
si geografice din Planul urbanistic zonal la realizarea investitiei.  

Art.3.Primarul, compartimentul de urbanism si compartimentul 
contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.  
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Art.4.Prevederile prezentei hotarari sunt valabile pe perioada de 
valabilitate a  actualului P.U.G. al Com. Pârscov , Jud. Buzau . 

Art.5.Secretarul general al Comunei Pârscov va comunica prezenta 
hotarare persoanelor si autoritatilor interesate. 

                                       Președinte ședința, 

Consilier Dumitru Potlogea 

Pârscov,23 iulie 2020. 

Nr.24. 

Contrasemnează, 

Secretar general , 

Neculai Calen 

	

	

Aceasta	hotarare	a	fost	adoptata	de	Consiliul	local	al	comunei	Pârscov	in	sedinta	ordinara	din	data	de			23	
iulie	 2020	 ,cu	 respectarea	 prevederilor	 art.139	 lit.a	 din	 Ordonanta	 de	 urgenta	 a	 Guvernului	 Romaniei	
nr.57/2019	privind	Codul	administrativ	,cu	un	numar	de	voturi	15	pentru	,	-	abtineri	;	si		-	voturi			impotriva	
,	din	numarul	total	de	15	consilieri	in	functie	si	15	consilieri	prezenti	la	sedinta.                                                                                    
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