
NR. 20.970/2011. 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Comercializarea plante şi servicii pentru 
grădinărit” Chilieni 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;  
Având în vedere Expunerea de motive nr. 20.972/2011 al primarului municipiului, dl. 

Antal Árpád András;  
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.971/2011 al Arhitectului şef al 

municipiului Sfântu Gheorghe; 
Având în vedere cererea nr. 44.449/23.09.2010 depusă de către Parohia Reformată din 

Chilieni;  
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 

Sfântu Gheorghe;  
 Având în vedere Avizul Unic nr. 57/2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea 
Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna; 
 În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Comercializare plante şi servicii pentru 

grădinărit” Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe, în baza Proiectului nr. 3-10/2010 elaborat de 
Biroul Individual de Arhitectură “Lorand Alexandru Bereczk”, pentru terenurile situate în 
extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, DN 12, înscrise în CF. nr. 29305 Sfântu Gheorghe, 
nr. cad. 9772 şi CF. nr. 29307 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 9673, conform planşei de reglementări 
A-03 anexată la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de 
Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
 
 Sfântu Gheorghe, la __________ 2011. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      
                         
 
 
 
 

 


