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EXPUNERE DE MOTIVE

Necesitatea ~i oportunitatea investitiilor se justifica prin faptul ca dezvoltarea economica
~i sociala durabila a localitatii este strans legata de imbunatatirea calitatii vietii ~i a nivelului de
trai al locuitorilor municipiului.

Consiliul Local prin art. 36, alin (2) Legea 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, exercita atributii amt in domeniul dezvoltarii economico-sociale ~i de mediu a
municipiului, in administrarea domeniului public ~i privat al acestuia, precum ~i in gestionarea
serviciilor furnizate catre cetateni.

Necesitatea ~i oportunitatea investitiei "Plan Urbanistic Zonal-Campul Frumos III Siantu
Gheorghe" este sustinuta de urmatoarele fapte:

-proiectul de fata propune realizarea unei mici industrii nepoluante ;i depozitare in
municipiul Siantu gheorghe, in zona Campul Frumos. Aflat la ie~irea din municipiul Siantu
Gheorghe, pe ON 13E spre directia Tg. Secuiesc, este de a veni in sprijinul iedii de dezvoltare a
parcului industrial in aceasta parte a municipiului.

-strategia de dezvoltare a judetului Covasna cuprinde ca directie principala dezvoltarea
echilibrata ~i integrata a teritoriului judetului Covasna. Acesta dezvoltare este concentrata in poli
de interes ai dezvoltarii ~i zonele lor de influenta, dezvoltarea policentrica fiind 0 garantie a
dezvoltarii echilibrate. Cel mai important pol de dezvoltare la nivelul judetului este Municipiul
Sfiintu Gheorghe. Potentialul sau de dezvoltare se sprijina in continuare pe aportul periurbanului
in ceea ce prive~te terenuri, forta de munca ~i resurse naturale. In aceasta dezvoltare, construire
unei fabrici, devine un pas foarte important, pas care va deschide perspective in dezvoltarea
orizontala a numeroase alte obiective, centre de produqie, prestari servicii in domeniul
produselor de constructii ~ide accesorii metalici ~ialtele;

-dezvoltarea zonei Siantu Gheorghe este foarte importanta pentru peisajul economic
unitar al judetului, dar mai cu seama pentru pastrarea ~i intarirea rolului de polarizare a
dezvoltarii pentru contracararea efectului de absorbtie mare al municipiului Sfiintu Gheorghe, in
ceea ce prive~te forta de munca calificata ~i slab calificata, masa monetara ~i capital.

Avand in vedere cele relatate, propun Consiliului Local al Municipiului Sfiintu Gheorghe
dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare nr. 8089/16.02.2012, privind aprobarea
documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Campul Frumos III Sfiintu Gheorghe".
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