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REFERAT DE APROBARE 

al Proiectului de Hotărâre privind introducerea în intravilan şi reglementare urbanistică în 

vederea realizării investiţiei „Construire locuinţă individuală“,  

com. Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş 

 

 Primarul Comunei Miceşti din judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU, în temeiul art. 136 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, iniţiez şi propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Miceşti 

din judeţul Argeş, Proiectul de Hotărâre privind introducerea în intravilan şi reglementare 

urbanistică în vederea realizării investiţiei „Construire locuinţă individuală“,  

com. Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş. 

Prin documentaţia elaborată de către S.C. URBAIS & CO S.R.L. şi însuşită de urb. Dipl. 

Suciu Ioan Augustin, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu privire la introducerea în 

intravilan şi reglementarea urbanistică în vederea realizării investiţiei „Construire locuinţă 

individuală“, com. Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş- Comuna Miceşti, generat de imobilul cu 

nr. cad. 83464 înscris în CF Miceşti nr. cad. 83464. 

Întocmirea documentației de urbanism P.U.Z. și etapele prevăzute de lege au fost parcurse în 

intervalul de timp cuprins între data emiterii Certificatului de Urbanism, respectiv 05.04.2021, și 

data finalizării perioadei de transparența decizională, respectiv 04.07.02022. Documentația de 

urbanism supusă aprobării a fost inițiată de catre Dl. Ion Alexandru Iulain, în calitate de titular al  

dreptului de proprietate asupra terenului situat în Comuna Miceşti, sat Miceşti ca urmare a intenției 

de contruire pe acest teren o locuință.  

 Datorită încadrării proprietății studiate într-o zonă situată conform P.U.G. în extravilan, a 

fost necesară inițierea documentației de urbanism P.U.Z pentru introducerea în intravilan în vederea 

construirii de locuințe individuale. 

 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să decideți ! 

 

Primar, 

Ing.Voicu Dumitru 


