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EXPLNERE DE MOTIVE

Procesul de expansiune a municipiului SflAntu Gheorghe prin extinderea
intravilanului, in special pentru construc{ii civile gi zone de servicii, atrage dupd sine
qi dezvoltarea infrastructurii (artere de circulalie, utilitali urbane), este principalul
indice din punct de vedere al zonificdrii. Atragerea de fonduri europene pentru
extinderea qi reabilitarea utilitdtilor urbane a frcut posibila aducerea la noi standarde a
acestor servicii in multe zone noi ale oraqului.

Zonrfrcarea intravilanului municipiului SfAntu Gheorghe este necesard qi
oportuni datoritd faptului cd din anul 2010 nu s-au adus modificdri privind
rectificarea zonificdrii, care in momentul de fali nu mai corespunde realitalii din
punct de vedere ralional.

In temeiul art. 36 alin."c" qi alin (5), lit ,,d" din Legea 21512001 privind
administrafia publicd 1oca15, republicatd, cu modificdrile qi comletdrile ulterioare;

Propun spre dezbatere qi aprobare proiectul de hotdrdre, privind incadrarea pe
zone a intravilanului municipiului Sfhntu Gheorghe.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind incadradrarea pe zone a intravilanului municipiului Sf.Gheorghe,

Conform legii 57112003 privind Codul fiscal, impozitul pe teren se

stabilegte anual, in sumd fixd pe metru pdtrat de teren, in mod diferenJiat, in
intravilanul localitdfilor, pe ranguri de localitbfi qi zone. Incadrarea terenurilor
pe zone in intravilan, se face in func{ie de pozi\ia terenurilor fafa de centrul
localitdlii, de re{elele edilitare, precum gi alte elemente specifice unitalii
administrativ-teritoriale, conform documentaliilor de amenajare a teritoriului qi

de urbanism.
Avdnd in vedere faptul c5 atragerea de fonduri europene pentru

extinderea qi reabilitarea utilitdfilor urbane a ficut posibila in ultima perioadd
modernizarea qi reabilitarea infrastructurii in municipiu, impune regdndirea
zonrfrcdrri intravilanului, care nu a fost reactualizat din 2010.

Astfel conform celor prevdzute in lege gi normele metodologrce, aldt:urat
proiectului de hot[rdre prezentdm propunerea de zonificare a intravilanului
municipiului Sf.Gheorghe in 4 zone (anexa 1), qi lista strdzilor pe zone (anexa
2).
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