
Nr. 51331/30.08.2016 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal 
”Zonă de agrement, sport şi servicii„ Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuş 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară: 
Având în vedere prezentarea primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-

András; 
Având în vedere cererea nr. 51319/30.08.2016 al d-lui Pászka Lehel, preşedintele 

Asociaţiei Sagittis Siculorum; 
Având în vedere expunerea de motive nr.51330/30.08.2016 al Primarului municipiului, 

dl. Antal Árpád - András; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr.51329/30.08.2016, întocmit de către 

Arhitectul Şef al municipiului Sfântu Gheorghe; 
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 41553/05.07.2016 

privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă de agrement, sport şi servicii„ Municipiul Sfântu 
Gheorghe, zona Arcuş; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 
privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru 
administraţie locală, juridică. Ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a 
Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe; 

În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin (1) din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă de 

agrement, sport şi servicii„ Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuş, pentru terenul înscris în 
CF nr. 30554 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 30554 în suprafaţă de 20300 mp, 
conform proiectului nr. 48/2014, elaborat de B.I.A. Domahidi Ildikó, Sfântu Gheorghe, anexă la 
prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Direcţiei Urbanism a primăriei 
municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Finanţe Publice Municipale. 
 
 Sfântu Gheorghe, la........................Septembrie 2016.  
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    
 
 


