CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPUS

HOTARAREA Nr.
/2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal qi RLU pentru
AMPLASARE PLATFORMA PENTRU STOCARE TEMPORARA
A DE$EURILOR MUNICIPALE TARGU LAPU$,
ZONA,,Dobricel", Nr. FN, cod 435605, Jud. MARAMURES

,.

Consiliul local al oraqului T6lgu Llpuq, intrrinit in gedinla sa ordinar[ din data de 31.01.2018;
In baza proiectnlui de hotdrAre iniliat de prirnarul oraqului TArgu Ldpuq - d1. Mitru LEgE;
Analizdnd Rapol1ul nr.934123.01.2018, intocmit de Arhitectul $el privind necesitatea aprobdrii
documentaliej de urbanism: -'Plan Ulbanistic /onal pi RLU pentru AMPLASARE PLATFORMA
PL.NTRU STOCARE TEtt4tORAtu{ A DESEURTLOR LIUNtCIPALE TARGU LApU5. ZONA
FN, cod 435605, Jud. MAMMUREJ conform proiectnlui nr.AED-048-2017,
,,Dobricel",
intocmit de S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L., cu sediul in municipiul Baia Mare;
AvAnd in vedere HCL nr.412005 a Consiliuiui Local al Oraqulr.ri TArgu Ldpug de aprobare a PUG
Tdrgu Ldpug gi Regularnentul local de urbanisrn 9i HCL nr. 4312014 privind preiungirea termenului de
valabilitate al PUG oraq TArgu Ldpug qi al Regularnentr-rlui local de urbanism;
In baza Avizului Tehnic nr.26172.12.2A11, emis de Cornisia tehnich de amenajarea teritoriului qi
urbanism a judeJului Maramureq din cadrul Consiliulr-ri Judelean Maramureq - Institulia Arhiteotului
$ef, pentru documentaJia Plan Urbanistic Zonal qi RLU pentru IMPLASARE PLATFORMA PENTRU
sTocARE TEMPOLAL'I A DE,EURILOR MUNICIPALE TARGU LAPU,, ZONA ,,Dobricet", Nr.
FN, cod 435605, Jud. A,L4R 4MURE\ conform proiectului nr. AED-048-2017, intocmit de S,C.
AEDILIS PROIECT S.R.L., cu sediul in municipiul Baia Mare;
in conformitate cu dispoziliile art.25, a art.56, alin.(1), alin,(4) 9i alin.(6) 9i art.61 din Legea nr.
35012001 privind amenaj area teritoriului qi urbanismului, cu modificlrile gi completdrile ulterioar-e gi
ale art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, repnblicata, cu modificArile qi completdrile ulterioare;
Tn temeiul prevederilor arr,2q din HC 525'19q0 pentru aprobarea ReguJamennrlui geueral de
urbanism, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere avizul secretamlni oraqului gi a1 con-risiilol de specialitate;
+,
In baza dlspoziliilor Legii nr.5212003, privind transparen{a decizionald in administra{ia publicd;
Conform prevederilor art.36 alin.(5), ht."c", art.45 alin (2), lit."e", din Legea nr.21512001 a
administraliei publice locaie, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Nr

HOTARA$TE:

A&! - Se aprobd documentalia de urbanism Plan Ulbanistic Zonal qi RLU penlr.u AMPLASARE
PLATFORAL{ PENTRU STOCARE TEMPOLAK{ A DE'EURILOR MUNICIPALE TARGU LAPUS,
ZONA ,,Dobricel", Nr. FN, cod 435605, .fud, MAMMUREf", conform proiectului nr. AED-0482017, intocmit de S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L., cu sediul in mr-nicipiul Baia Mare, pentru
suprafala de teren de 22.189,00 mp. inscris in CF 55588, nr. cadastral 55588, in domeniul privat al
Oragului TAlgu Ldpu9, beneficiar fiir-rd proprietarul terenului ce face obiectul prezer.rtei documentalii de
urbanism, respectiv Orasul TArgu Ldpus.

-

Art.Z. Echiparea tehnico-edilitard, precum qi modernizarea noilor accese pentru buna
funclionare a viitoarelor construclii, vol fi asigurate $i suportate ca valoare de cheltuieli, de c[tre
Serwiciul Public de Salubritate al oraqului Tdrgu L[pr.r;. Lucrdrile men]ionate gi executate pe domeniul
public, indiferent de modul de finan1are, intri in proprietatea publicd a oraqului Tdlgu Ldpug, conform
art. 29 din HG 52511996.

1!11..! - Se stabilegte perioada de valabilitate a documentaliei aprobate de 5 (cinci) arii.

$g!;[. - Cu ducerea la indeplinire
Art.S.

-

a prezentei, se incredinleaza

Arhitectul

gef.

Prezenta se comunicb:

-

.-

-

Biroului administraliei publice locale;
Arhitectului gef;
Compartimentului juridic;
Primarului oraqului Tdrgu Ldpuq;
Serviciului public de salubritate al oraqului Tg.Lapuq;
Proprietarilor de terenuri ce fac obiectul documentaliei de urbanism;
Instituliei Prefectului judelului Maramureg.
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SECRTTAR ORA$,
jr,Neculina CHIRA

