tl+ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea procentului de ocupare a terenului (POT)
qi coeficientului de utilizarea terenului (CUT)
aplicabil pentru institufiile publice la nivelul Comunei Joseni

Consiliul loca1 al comunei Joseni, intrunit in qedinta ordinard din data de 06.2018;
AvAnd in vedere: proiecrul de hotdrire iniliar de dl.primar, privind stabiljrea
procentului de ocupare a terenului qi coeficientului de utilizarea terenului aplicabil pentru
pentru instituliile publice la nivelul Comunei Joseni;
Expunerea de motive al primarului rtr.
12018, privind stabilirea procentului de
ocupare a terenului qi coefrcientului de utilizarea terenului aplicabil pentu zona de locuinte
pentru instituliile publice 1a nivelul Comunei Joseni;
Raportul compartimentului de urbanism nr. 513012018, prin care se propune stabilirea
procentului de ocupare a terenului qi coeficientului de ttihzarca terenului aplicabil pentru
instituliile publice la nivelul Comunei Joseni;
Lu6nd in considerare Hotdr6rea Consiliului Local ru. 4I/2000 privind aprobarea
Planului Urbanistic General, Hotdrarea consiliului Local nr. 331201j privind aorobarea
prelungirii valabilitdtii Planului Urbanistic General al Comunei Joseni qi il Regulamentului
aferent Planului Urbanistic General, Hotdrarea Consiliului Local nr. 50/2011 privind
aprobarea Regulamentului 1oca1 referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism,sau de amenaj are a teritoriului;
Raportul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului qi urbanism, juridicd qi de
disciplind nr.
/2018 din cadrul Consiliului Local Joseni.
prevederile:
cont
de
Jin6nd
- aft. 120 alin.(1) art. 121 alln. (1) qi a1in. (2) din Constitu{ia RomAniei, republicatd;
- art. 3 qi 4 din Carta european[ a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg 1a 15
octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911.997;
- art.7 alin. (2) din Codul civil;
- arr. 4 alin.(2), ar1. 5 alin. (2) din Legea administraliei publice locale nr.2I5l200I,
republicatd, cu modificdrile qi completdrle ulterioare; a Legii n.2412000 privind normele de
tehdcl legislativA pentru elaborarea actelor normative,republicatd cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

Tinand cont de prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi
urbanismul, cu modificdrile qi completirile ulterioare,
In temeiul art. 36. alin.(5) lit.c, ar1 45.alin.(2) lit.e si axr.121 alin.(3) qi alin.(4),
coroborat cu ar1 . 115 alin. (1) lit. b - din Legea Administraliei Publice Locale m.21512001,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTARA$rE:
Art.

1. Prin derogare de prevederile Planuliu Urbanistic General al Comunei Joseni nr.

224/1999 se stabileqte procentul de ocupare a terenului - POT : 80 % qi coeficientul de
utilizarea terenului - cUT = 2, aplicabil pentru institulii1e publice 1a nivelul comunei Joseni.

t1(
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prbzentei se incredin{eazd primarur ;r
lesponsabilul cu urbadsmul din cadrul Primdriei comunei Joseni.
Art'3' Prezenta Hotdrare se comunicd primarului comunei Joseni, Institutiei
Prefectului Judelului Harghita, responsabilului cu urbanismul din cadrul Primdriei comunei
Joseni.

Joseni,

la 29,04.2018

PRIMAR
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