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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltiiri investipi in incinta S.c.
COY ALACT S.A." str. Lunca Oltului nr. 1

S.c. COYALACT S.A. Sf. Gheorghe dor~te analizarea ~i rezolvarea problemelor
funetionale, tehnice ~i estetice din ineinta SC COYALACT SA..

Elaborarea planului urbanistie zonal a rezultat din urmatoarele obiective prineipale:
-Stabilirea indieatorilor urbanistiei specifiei zonei eu earaeter industrial
-organizarea aecesului din str. Lunca Oltului ~i circulatia interioara a incintei
-stabilirea alinierii
-stabilirea regimului de inaItime a viitoarelor constructii
Planul urbanistic zonal proiect nr. 8/2012, elaborat de S.c. CAD PROJECT S.RL.

prevede zonificarea functionala a imobilului, reglementarea urbanistiea, rezolvarea circulatiei
carosabile ~i pietonale, precum ~i a utilitatilor tehnico-edilitare. Proiectul prevede reglementarea
zonei, astfel ineat sa poata fi rezolvate atilt problemele de construire cat ~i cele legate de eireulatii
~iutilitati.

Planurile urbanistice zonale (PUZ) sunt documentatii care se intocmesc pentru zonele
prev3zute in PUG reglementeaza utilizarea terenurilor ~i conditiile de oeupare a acestora eu
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 instrumentul de baza in disciplina constructiei.

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) "Dezvoltiri investitii in incinta S.c. COY ALACf
S.A" Sfintu Gheorghe, proiect nr. 812012, elaborat de S.C. CAD PROJECT S.RL. a fost
elaborat in confonnitate eu:
• 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 ~iurbanismul, cu toate modifiearile ulterioare;
• Legea nr.50/91 republieatii, privind autorizarea executarii constructiilor ~i unele masuri

pentru realizarea locuinte1or;
• Ordinul Ministerului Luerarilor Pub lice ~iAmenajarea Teritoriului nr.91/1991 ;
• Hotariirea Guvemului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism;
• Ordinul nr.220l/30.l2.2010 pentru aprobarea metodologiei de informare ~i eonsultare a

publicului eu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i
urbanism;

• Avizul prealabil de oportunitate nr.5/2012
• Avizul nr. 44/2013 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i de Urbanism din

eadrul Consiliului Judetean Covasna
Aviind in vedere cele aratate mai sus, propun aprobarea PUZ.
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