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HOTĂRÂRE  nr. 93 / 2022 

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană  

a Municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021-2027 

 

  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș.  

          Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare nr. 15373/24.05.2022; 

 -Raportul de specialitate nr. 15375/24.05.2022; 
 -Prevederile art. 129 alin. 4 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 -Programele Operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027; 

 -Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 

de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 
 -Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

Fondul European de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 -Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
 -Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; 

 -Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
 -Avizele celor cinci comisii permanente ale Consiliului local; 

 În temeiul art. 139 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

 

  
 

Hotărăște :  

 Articol unic – Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Curtea de Argeș pentru 

perioada 2021-2027, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

     Contrasemnează 

   Președinte de ședință                                               Secretar  general al municipiului 

       STANCU ALEXANDRA-LOREDANA                          ISABEL JANINA ZARIOIU 

 

 

 

 

 

 

Curtea de Argeș – 27 iulie 2022 

 


