
NR. 64521107.11.2011

PROIECT DE HOTA.RARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Servicii Str. Lunca Oltului",
municipiul Sfantu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, in ~edinta ordinara;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 64524/07.11.2011 al primarului

municipiului, dl. Antal Arpad Andras;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 64526/07.11.2011 al Arhitectului Sef al

municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere cererea inregistrata sub nr. 6382/24.10.2011 depusa de catre Biroul

Individual de Arhitectura Florea Stela,
Avand in vedere Avizul Tehnic nr. 47/2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea

Teritoriului ~i de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Covasna;
In baza prevederilor art. 47, 50 ~i 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere realizarea procedurii prevazute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c ~i alin. (5) lit. c, respectiv art. 127

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. e ~i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTA.RASTE

ART. 1. - Se aproba Planul Urbanistic Zonal "Zona Servicii Str. Lunca Oltului" din
municipiul Sfantu Gheorghe, - pentru terenul inscris in CF. nr. 29014, sub nr. top.
2757/b/2/c/1/4/2/3/2/1/2 in suprafata de 6500 mp in baza Proiectului nr. 16112011 elaborat de
Biroul Individual de Arhitectura Florea Stela, identificata conform ridicarii topografice
elaborat de persoana fizica autorizata Nagy Istvan ~i plan~a nr. A-03/detaliu cu reglementari
propuse, anexa la prezenta hotarare din care face parte integranta ..

ART. 2. - Executarea prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului pentru
Autorizarea Constructiilor ~i Proiectare din cadrul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe.

Sfantu Gheorghe, la 2011.

PRESEDINTE DE SEDINTA.

Avizat pentru legalitate la data de ~:2. fl. 2011.
SECRETAR

Hengan Hajnal


