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    HOTĂRÂREA       Nr.  30                                                                       Data: 09.09.2016 
 

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarket”, B-dul George Moroianu nr. 65-67, Săcele 

 
 Consiliul Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă de îndată în data de 09.09.2016, 

Analizând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 43671 din 22.07.2016, prin care s-a 
solicitat aprobarea PU.Z.-ului „Construire supermarket”, B-dul George Moroianu nr. 65-67, Săcele, proiect nr. 
UZ92015/2016, întocmit de S.C. ELSE ARCHITECTURE S.R.L., beneficiar S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG 
ROMANIA S.R.L.;  

Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  49424 /06.09.2016 al Biroului Urbanism, Patrimoniu; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și 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 H.G. nr.  
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 H.C.L. nr. 102/25.08.2011 privind Regulamentul Local de Implicare a Publicului în 
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. 45 alin (2) lit. e); art.  115 alin. (1) lit. b) şi art. 117 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire supermarket”, B-dul George Moroianu  nr. 65-67, 
Sacele, proiect nr. UZ92015/2016, întocmit de S.C. ELSE ARCHITECTURE S.R.L., beneficiar S.C. REWE 
PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. 

Art.2.  Cheltuielile privind realizarea lucrărilor rutiere și a dotărilor tehnico-edilitare vor fi suportate de 
beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, mentionat la art.1. 

Art.3. Perioada de valabilitate a PUZ-ului „Construire supermarket”, B-dul George Moroianu nr. 65-67, Săcele, 
se stabileste la 10(zece) ani de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art 4.  Se însușește Raportul consultării publicului precum și nota de completare cu punctul de vedere al 
structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Șef la raportul de specialitate la proiectul de hotărâre al Consiliului 
Local privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal  „Construire supermarket”, B-dul George Moroianu, nr. 65-67, Săcele,  

Art.5. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
        BĂLĂȘESCU MARIUS                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată:     voturi pentru,    împotrivă,    abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  

mailto:prim%C4%83ria@municipiulsacele.ro


 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 3 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 

 


	HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL
	Art 4.  Se însușește Raportul consultării publicului precum și nota de completare cu punctul de vedere al structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Șef la raportul de specialitate la proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind apro...

