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EXPUNERE DE MOTIVE

Necesitatea ~i oportunitatea investitiilor se justifica prin faptul ca dezvoltarea economidi ~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 atat 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 PUZ "Dezvoltari Investitii In incinta SC Coval act SA"
Stantu Gheorghe, este sustinuta de faptul ca dupa anul 1990 urbanizarea zonei strazii Lunca Oltului a luat
amploare, au fost realizate unitatii economice, industriale ~i servicii, iar In ultimii ani se observa 0 tendinta
de a se realize obiective noi economice, de productie ~i de depozitare, asemanatoare cu cele construite pe
str. Lunca Oltului.

Firma SC Covalact SA din Sf. Gheorghe, (Str. Lunca oltului nr. 1) funqioneaza din vremea
comunista, Taraa fi avut investitii sau modernizari majore, iar pentru a se conforma standardelor europene
este necesara rezolvarea unor probleme functionale, tehnice ~i estetice din incinta. Totodata, se urmare~te
realizarea unor noi obiective de investitii strict necesare pentru marirea capacitatii de productie ~i
depozitare.

Investitia nu va schimba caracterul zonei, dinpotriva contribuie atat la 0 modernizarea industrial a,
cat ~i la schimbarea ambientala urbana.

Dezvoltarea acestei zone al municipiului Srantu Gheorghe este foarte importanta pentru peisajul
economic unitar, dar mai cu seama pentru pastrarea ~i intarirea rolului de polarizare a dezvoltarii pentru
contracararea efectului de absorbtie mare al municipiului, 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 Srantu Gheorghe
dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare or. 63692/2013, privind aprobarea documentatiei de
urbanism PUZ "Dezvoltari Investitii In incinta SC Covalact SA" Srantu Gheorghe
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