
                                                                                                                         
                                                 R O M Â N I A 

                                                                                         JUDEŢUL BRAŞOV 

                        PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

          www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

              HOTARAREA            Nr.    26                                                          Data: 21.02.2013 
 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

pentru aprobare Plan urbanistic zonal pentru modificare PUZ „Construire ansamblu de locuinte si sedii firma”, 

str. Toamnei, aprobat prin HCL nr. 121 din 28.06.2007 

 

Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 21.02.2013                       

Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului , înregistrat cu nr. 47766  din 22.11.2012 , precum si Nota de Completare 

nr.  3026 / 29.01.2013 cu punctul de vedere al structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Sef 

La raportul de specialitate si expunere de motive la proiectul de hotarare a consiliului local pentru aprobare 

Plan Urbanistic Zonal  pentru modificare PUZ „Construire ansamblu de locuinte si sedii firma”, str. Toamnei, 

aprobat prin HCL nr.121/28.06.2007, prin care s-a propus aprobarea planului  urbanistic zonal pentru 

modificarea PUZ „Construire ansamblu de locuinte si sedii firma”, str. Toamnei, aprobat prin HCL nr. 121 din 

28.06.2007, respectiv proiectul nr. 04/2011, elaborat de Birou Individual de Arhitectura Mihnea Vasile Marcu 

T.N.A. 2579, avand ca beneficiar pe Chifor Madalina. 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 350 din 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 

nr. 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului nr. 839/2009, ale H.G. 

525/1996, ale Ordinului nr. 176/N/2000, ale Ordinului nr. 2701/2010, ale HCL nr. 85 din 27.05.2010, ale HCL 

nr. 106 din 24.06.2010, si ale Avizului unic nr. 63/01.07.2011 

Tinand cont de prevederile HCL nr. 102 din 25.08.2011, privind Regulamentul local de implicare a 

publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului 

 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit „c”, alin. (5), lit. „c”, alin. (9), art. 45 din  Legea 215 / 2001 

privind administraţia publică locală , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1.  Se aprobă planul urbanistic zonal pentru modificare PUZ „Construire ansamblu de locuinte si sedii 

firma”, str. Toamnei, aprobat prin HCL nr. 121 din 28.06.2007, proiect nr. 4/2011, elaborat de Birou Individual 

de Arhitectura Mihnea Vasile Marcu T.N.A. 2579, avand ca beneficiar pe Chifor Madalina  

Art. 2. Perioada de valabilitate a planului urbanistic zonal pentru modificare PUZ „Construire ansamblu de 

locuinte si sedii firma”, str. Toamnei, aprobat prin HCL nr. 121 din 28.06.2007, se stabileste la 5 (cinci) ani, 

incepand de la data aprobarii. 

Art. 3. Se insuseste raportul consultarii publicului precum si nota de completare cu punctul de vedere al 

structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Sef la raportul de specialitate si expunerea de motive la 

proiectul de hotarare a Consiliului Local privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal  pentru modificare PUZ 

„Construire ansamblu de locuinte si sedii firma”, str. Toamnei, aprobat prin HCL nr.121/28.06.2007. 

Art.4.  Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           CJ. ANDRONIC MARIA  

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 



  

- 1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov 

- 1 ex. Dosar colectie 

- 1 ex. Dosar sedinta 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Birou Autoritate Tutelara  

- 1 ex. Serv. Urbanism Amenajare teritoriu 

- 1ex. Chifor Madalina 

 


