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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona 
Construire locuinte si functiuni complementare – între str.Mercur 

                   (DE64), extravilan Săcele,  
 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
_________2015. 

Analizând  cererea inregistrată cu nr. 509 din 08.01.2015 , prin care s-a propus aprobarea  
Planului Urbanistic de Zona –Construire locuinte si functiuni complementare – intre str.Mercur si 
str.Constelatiei, proiect nr. 15 /13.06.2013, intocmit de arh.Alexa Sebastian, beneficiari Csiki 
Stefan, Csiki Ildiko, Balint Lidia si Balint Mihail. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,  ale Legii nr. 50 din 1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările si completările 
ulterioare, ale Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  ale HG 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, ale  Ordinului nr. 2701/2010 pentru 
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.   

Tinând cont de prevederile HCL nr. 102/25.08.2011 privind Regulamentul Local de 
Implicare  a Publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenjare a 
teritoriului 
 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit.c), alin. (5), lit.c),  art. 43 alin. (1), art. 45 alin.(2) 
lit.e) si art. 61 alin. (2) din  Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu 
modificările si completările ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă Planului Urbanistic de Zona –Construire locuinte si functiuni 
complementare – str.Mercur (DE64), extravilan Sacele, proiect nr. 15 /13.06.2013, intocmit de 
arh.Alexa Sebastian, beneficiari Csiki Stefan, Csiki Ildiko, Balint Lidia si Balint Mihail. 

Art.2.  Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Zona –Construire locuinte si 
functiuni complementare – str.Mercur(DE64), extravilan Sacele, se stabileste la 10(zece) ani de la 
data adoptării prezentei hotărâri.  

Art. 3. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
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