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RAPORT DE SPECIALITATE

Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) zona Str. Armata
Romana - Str. Toamnei din Stantu Gheorghe

FUlOp Berta, Csat16s Ludovic, Timar Balint ~i Garbea Gheorghe sunt proprietarii
unor terenuri situate In intravilanul municipiului Sf.Gheorghe, Intre strazile Armata
Romana.~i Toamnei In suprafata totala de 11.331 mp, pe care doresc construirea unor
locuinte ..

Planul urbanistic zonal proiect nr. l398 12010 elaborat de S. C. V&K S. R. L.,
prevede zonificarea func!ionala a terenului, reglementarea urbanistica, rezolvarea
circulatiei carosabile ~i pietonale, precum ~i a utilitatilor tehnico-edilitare. Proiectul
prevede reglementarea zonei, astfel Incat sa se poata fi rezolvate ata! problemele de
construire cat ~i cele legate de circulatii ~i utilitati.

Planurile urbanistice zonale (PUZ) sunt documentatii care se Intocmesc pentru
zone Ie prevazute In PUG reglementeaza utilizarea terenurilor ~i conditii1e de ocupare a
acestora cu constructii.

Regulamentul local de urbanism Intare~te ~i detaileaza prevederile PUG
referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor ~i de amplasare, dimensionare ~i
realizare a constructiilor, constituind instrum~ntul de baza In disciplina constructiei.

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -"Str. Armata Romilna - Str. Toamnei din
Sfantu Gheorghe proiect nr. 1398/2010 elaborat de S. C. V&K S. R. L, a fost elaborat
In conformitate cu:
• Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ~I urbanismul, cu toate

modificarile ~i completarile ulterioare
• OG nr. 27/2008 pentru modificarea ~i completarea Legii nr.350/200 1 privind

amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu toate modificarile ulterioare;
• Legea nr.50/91 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor ~i unele

masuri pentru realizarea locuintelor;
• Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice ~i Amenajarea Teritoriului nr.911l991;
• Hotararea Guvernului nr.5251l996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanism;
• Ordinul nr.2201l30.12.2010 pentru aprobarea metodologiei de informare ~I

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau reVIZUlrea planurilor de
amenajare a teritoriului ~i urbanism;

• Avizul prealabil de oportunitate nr.5/2010
• Avizul nr. 36/2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i de Urbanism

din cadrul Consiliului Judetean Covasna
Avand In vedere cele aratate mai sus, propunem aprobarea PUZ.
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