
Nr. 17.622/2013.

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sfantu Gheorghe, RETAIL PARK" str.

Lunca Oltului nr. 4-6

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, in ~edin*a ordinarii;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17.625/2013 a Primarului municipiului, dt.

Antal Arpad Andras;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 17.624/10.04.2013 al Arhitectului ~ef al

municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere cererea inregistrata sub nr. 17.610/09.04.2013 a S.C. "V & K"

S.R.L.;
Avand in vedere Avizul nr. 10/2013 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i

de Urbanism din cadrul Consiliului ludetean Covasna;
Avand in vedere Raportul informarii ~i consultarii publicului nr. 12.304/01.03.2013

privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentului
de urbanism Planul Urbanistic Zonal "Sfantu Gheorghe, RETAIL PARK" str. Lunca Oltului
nr.4-6;

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

in baza prevederilor Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 47, 50 ~i art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Avand in vedere parcurgerea procedurii prevazute la art. 6 din Legea nr. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratie publica, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c ~i alin. (5) lit. c 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;

ART. 1. - Se aproba Planul Urbanistic Zonal "Sfantu Gheorghe, RETAIL PARK" str.
Lunca Oltului nr. 4-6, pentru terenul inscris in C.F. nr. 23609 Sfantu Gheorghe, nr. cad.
23609, in suprafata de 3.927 mp, ALl cad. 23609-Cl, C.F. nr. 30416, nr. cad. 30416, in
suprafata de 1.500 mp. ~i C.F. nr. 31751, nr. cad. 31751, in suprafata de 517 mp, conform
Proiectului nr. 1.430/2013, elaborat de S.C. "V & K" S.R.L., anexa la prezenta hotarare din
care face parte integranta.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul de
Emitere a Autorizatiilor de Construire ~i Desfiintare din cadrul Primariei municipiului Sfantu
Gheorghe.

Sfantu Gheorghe, la 2013.

PRE~EDINTE DE ~EDINT A

Avizat pentru legalitate la data de 11.04.2013.
pentru SECRETAR
Fiilop - Fuer ZelindaCf~-



Nr. inreg176251 10.04.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

Aprobarea Planului Urbanistie Zonal "Sffultu Gheorghe, RETAIL PARK str. Lunea

Oltului nr. 4-6" este solieitata de eatre Nepi Ten Development Solution, in vedrea

sehimbarii indieatorilor urbanistiei prev8.zuti pentru aeeasta zona aprobate prin

doeumentatii de urbanism anterioare.

Elaborarea planului urbanistie zonal a rezultat datorita faptului ea :

-Proeentul de oeupare a terenului in eonformitate eu PUZ aprobat existent este de

numai 13 %, care este foarte mie avfuld in vedere speeifieul zonei ~i investitia dorita

-0 analiza mai profunda permite reanalizarea propunerilor aprobate prin PUZ initial

Prineipiul de sistematizare a zonei a pomit de la premiza realizarii unei zone

reprezentative eomereiale pe "eentura" de nord a intrarii in munieipiul Sf.Gheorghe din

direetia judetului Harghita

Totodata investitia preeonizata nu pune problema valorifiearii unor elemente ale

eadrului natural, avfuld doar in vedere prezervarea eonditiilor de integritate ~i nealterarea

faetorilor de mediu.

Avfuld in vedere eele relatate anterior ~i Raportul de speeialitate eu Nr. 17624 1

10.04.2013, al Arhiteetului Sef;

in temeiul art. 36 alin. (2) lit. "e", ~i alin. (5), lit. "d" din Legea 215/2001 privind

administratia publica loeala, republieata, eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare;

Propun spre dezbatere ~i aprobare proieetul de hotarare nr.l 7622110.04.2013,

privind aprobarea Planul Urbanistie Zonal "Sffultu Gheorghe, RETAIL PARK str. Lunea

Oltului nr. 4-6"

PRIMAR,
Antal Arpad An as



DIRECTIA URBANISM
ARHITECT ~EF
Nr. 17624/ 10.04.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sfantu Gheorghe, RETAIL PARK"
str. Lunca Oltului nr. 4-6

Nepi Ten Development Solution dore~te realizarea unui RETAIL PARK in
Sf.Gheorghe str. Lunca Oltului in imediata apropiere a magazinului Kaufland.
Elaborarea planului urbanistic zonal a rezultat datorita faptului ca :

-Procentul de ocupare a terenului In conformitate cu PUZ aprobat existent este de
numai 13%, care este foarte mic avclnd in vedere specificul zonei ~i investitia dorita

-0 analiza mai profunda permite reanalizarea propunerilor aprobate prin PUZ initial
Planul urbanistic zonal proiect nr. 143012013 elaborat de S.C. V&K S.R.L. prevede

zonificarea functionala a terenului, reglementarea urbanistica, rezolvarea circulatiei
carosabile ~i pietonale, precum ~i a utilitatilor tehnico-edilitare. Proiectul prevede
reglementarea zonei, astfel Incat sa poata fi rezolvate atat problemele de construire cat ~i
cele legate de circulatii ~i utilitati.

Planurile urbanistice zonale CPUZ) sunt documentatii care se Intocmesc pentru
zonele prevazute In PUG reglementeaza utilizarea terenurilor ~i conditiile de ocupare a
acestora cu constructii.

Regulamentullocal 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 CPUZ) " RETAIL PARK" Sfantu Gheorghe, proiect
nr. 1430/2013 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.35012001 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 ~iAmenajarea Teritoriului nr.9111991;
• Hotararea Guvernului nr.52511996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanism;
• Ordinul nr.2201/30.l2.2010 pentru aprobarea metodologiei de informare ~i

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

• Avizul prealabil de oportunitate nr.l/2013
• Avizul nr. 1012013 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i de Urbanism

din cadrul Consiliului Judetean Covasna
Avclnd In vedere cele aratate mai sus, prop un aprobarea PUZ.

ARHITECT ~EF
Birtalan Csilla
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