
Către C iO A ÎS lX lU X  LoCJcL D lU M )

COMUNA DITRÂU 
f*TRAJt£Nr.,

CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE

Subsemnatul £$'ML VIA.______c.N.p.

Cu domiciliul / sediul 2)in judeţul 

satul___________

,. „  municipiul
oraşul_

comuna
_______ sectorul_________

strada _ _________nr.________ bloc

telefon / fax_ m i  / ţ - ’ V t - ' z  ___ e-mail

__ cod postai 5 X v -J O O

sc. —  et. ~~ ap i /

In conformitate cu Legea 242 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ,
solicit emiterea

AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE

Pentru imobilul -  teren si / sau constructii-situat in judeţul Ilfov

oraşul ^  f 7  ^ _______________ satul ^  J j .  cod p0sta| <J ^7^9  ’/

strada_____ j -U  nr ._____bl.______ sc.______ et._____ ap.____

sau identificat prin 3)_  ^ ____________________________

Suprafaţa terenului pentru care se solicita Avizul prealabil de Oportunitate este deT ^ x ^  mp.

Data Semnătură



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DITRĂU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Avizului prealabil de oportun ita te  Nr. 1/2019 în localitatea Ditrău, 

amplasament: Zona sat. Jolotca, Postata Berdoczok, extravilan, 
beneficiar: Csata Nada - Sylvia

Consiliul Local al comunei Ditrău, jud. Harghita întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 
iunie 2019

Având în vedere:
- Cererea lui Csata Nada-Szilvia, domiciliată în mun. Gheorgheni, str. Spitalului, bl. A, 

înregistrată la Primăria comunei Ditrău sub nr. 3259/2019;
- Raportul Compartimentului de urbanism înregistrat sub nr. bb69 / 2019;
- raportul Comisiei pentru agricultură, urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului Local;
- prevederile art. 32 din Ordonanţa 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată;
- prevederile art. 25, alin. (1) şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, modificată şi completată,
- prevederile Planului Urbanistic General al comunei Ditrău, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local Ditrău nr. 24/2019;
- procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 3 * ^ / 2019;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, modificată şi completată;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, modificată şi completată;
în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate nr. 1/2019, beneficiar CSATA NADA - 
SYLVIA, domiciliată în mun. Gheorgheni, str. Spitalului, bl. A, pentru modificarea prevederilor 
documentaţiilor de urbanism aprobate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea ia îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei Ditrău şi 
Compartimentul de urbanism din cadrul primăriei comunei Ditrău.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ditrău, Compartimentului de 
urbanism din cadrul primăriei comunei Ditrău, solicitantului avizului precum şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Harghita.

Ditrău, 12 iunie 2019


