ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

9lo

PROIECT DE IIOTARARE
privind aprobarea planului urbanistic zonal
pentru construire agropensiune
consiliul local al comunei Joseni, intrunit in gedinla exhaordinari din data de
.201g;
Avdnd in vedere: proiectul de hotdrAre initiat de dl.primar. privind aprobarea planului
urbanistic zonal pentru construire agropensiune;

Luand

in

considerare Hotirdrea consiliului Local nr. 50/2011 privind aprobarea
in elaborarea sau revizuirea planurilor de

Regulamentului local referitor la implicarea publicului

urbanism,sau de amenajare a teritoriului;
Lu6nd act de cererea proprietarului terenului s.c. GRANTILLA-MEZ TouRS S.R.L., c'
sediul in comuna Joseni NR, 75, judelul Harghita, inregistuat cu nr. 710g.01.201g, prin care solicitl
aprobarea PUZ ului, pentru construire agropensiune.
Proiectul nr. 47912016 elaborat[ de S.C LARIX sruDlo S.R.L, cu sediul in Gheorgnenr,
str.Libeftalii nr.8/A, jud.Harghita - proiect, prin care se propune incadrarea terenurilor in intrav]tanul

.

localitdlii;

Avizul de Gospodirire a Apelor nr.

al Adminisraliei Nalionald Apele Romine,

21212017

DirecAia Apelor Mrrreg;
Decizia de Incadrare nr. 34

din 18.09.2017 din partea Ministerul Mediului, Apelor si p[durilor
penlru inlroducerea terenului din extravilan in intravilan care creeaza cadrul pentru consfruire
agropensiune in com una Joseni;
Avizului Arhitectului gef al Judefului Harghita nr. Zll07 .11 .2017 .
Anunlul public nr. 8/2018, privind informarea publicului Ei la posibilitatea consult[rii acestura,
respectiv de a lormula obiecliuni,
Rapoftul Informdrii qi Consultarii publicului privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic
Zonalnr.
din
.2018;

-

JinAnd cont de:
Prevederile art. 120 alin.(1) afi.. 121 alin. (1) 9i alin. (2) din constitulia Romaniei, republicati;
Prevederile at. 3 qi 4 din Carta european[ a autonorniei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997
Prevederile aft. 7 alin. (2) din Codul civil;
Prevederile Legii m.2412000 privind normele de tehnici legislativ[ pentru elaborarea actelor
normative,republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Prevederile art.25.alin.(l) 9i art. 47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
$i
urbanismului cu modific[rile gi complet[rile ulterioare.

Prevederile art.2. din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executirii lucr6rilor de

conshucJii,republicatl cu rnodificirile qi completdrile ulterioare.
In temeiul art. 36. alin.(5) lit.c., art 45.alin.(2) lit.e si art.121 alin.(3) qi a1in.(4), coroborat cu
art. 115 alin. (1) lit. b - din Legea Adrninistraliei publice Locale nr.215/2001, republicatd, cu
modificirile qi completerile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HoTARA$rE:

Art' 1. Se aprobd Planul Urbanistic Zonal - pentru amenajarera unei suprafele de g.736 mp.
teren extravilan situat in comuna Joseni, f.n pentru construil.e agropensiune, conform anexei, gr so
aprobl introducerea terenului din cF nr. 52821 Joseni nr. cad. 52821 qi cF. nr.52g22 Josem, nr.
cad. 52822 - in intravilan.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazi responsabilul cu urbanismul din
cadrul Primdriei comunei Joseni.

,

Art,3. Prezenta Hot[rAre se comunicd primarului Comunei Joseni, Instituliei prefectului
Judelului Harghita, OCPI Harghita, Conisiliul Judelean Harghita, responsabilului cu urbanismul dir.r
cadrul Primlriei comunei Joseni, precum qi beneficiarului...

Joseni, la 12.

