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EXPUNERE DE MOTIVE

Adoptarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Zona Servicii str. Lunca
Oltului" -Sf. Gheorghe, este solicitata de D-nul Erdelyi Szabolcs Levente IT Service PFA, care
propune realizarea unei microzone de servicii, pe un amplasament care se Incadreaza Intr-o zona
mai ampla cu aceasta functiune.

Zona pentru care se Intocme~te documentatia de urbanism este situat In extravilanul
Municipiului Sfantu Gheorghe pe strada Lunca Otului, In imediata vecinatate A Sectiei Drumuri
Nationale Covasna.

Avand In vedere prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului
Urbanistic General referitor la destinatia zonei, au atras nevoia executarii Planului Urbanistic
Zonal de fata.

Aprobarea acestui Plan Urbanistic Zonal este necesara ~i oportuna, deoarece In ultimii ani
In aceasta zona s-au solicitat atat construiri de locuinte particulare cat ~i realizari de investitii
pentru prestari servicii, dar In lipsa unei documentatii de urbanism aceste investitii nu s-au putut
realiza.

Aceasta tendinta de a utiliza aceste terenuri libere In scopul realizarii unor investitii se va
continua ~i In viitorul apropiat, deoarece In conformitate cu strategia de dezvoltare a Municipiului
Sfantu Gheorghe, s-a stipulat ca respectiva zona studiata va fi rezervata dezvoltarilor inerente ale
municipiului, prin crearea un or zone functionale de servicii prin Planul Urbanistic General
reactualizat al municipiului Sfantu Gheorghe.

Adoptarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Zona Servicii str. Lunca
Oltului" -Sf. Gheorghe vizeaza strategia de dezvoltare a municipiului, sustine ~i sprijina constant
dezvoltarea afacerilor, men ita sa creeze noi locuri de munca.

Avand In vedere cele relatate anterior, Avizul prealabil de oportunitate nr. 3/30.05.20 II,
aprobat prin HCL nr. 141109.06.2011, ~i Raportul de specialitate cu nr. 64526/07.11.2011, al
Arhitectului Sef al Municipiului Sfantu Gheorghe;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. "c", ~i alin. (5), lit. "d" din Legea 21512001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Propun spre dezbatere ~i adoptare proiectul de hotarare nr. 64521107.1 1.2011.


