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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea planului urbanistic zonal
pentru deschiderea unei carierl de piatrl
Comuna Joseni, jude{ul Harghita

consiliul local al comunei Joseni, intrunit in qedin{a extraordinard din data

de

10.2018:

Avand in vedere: proiectul de hotdrdre iniliat de dl.primar, privind aprobarea planului
uibanistic zonal pentru deschiderea unei carierd de piatrd, comuna Joseni, judeJul I-{arghita;
LuAnd in considerare Hotdrarea Consiliului Local nr. 50/2011 privind aoioburea
Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea pianurilor
de urbanism,sau de amenajare a teritoriului;
Lu6nd act de cererea s.c. MIHALTAM PROIECT S.R.L., cu sediul in comuna
Mdddrag, nr. 385, judelul Harghita, iffegistrat cu nr. 5gg0/0g.09.201g, prin care solicitd
aprobarea PUZ u1ui, pentru construire deschiderea unei cariere de piatrd in comuna Josenr,
judelul Harghita.
Proiectul nr. 138112017 elaboratd de S.c. ARHITECTURA s.R.L, cu sediul in
Miercurea ciuc, str. Zold Peter nr.19, jud.Harghita proiect, prin care se propune schimbarea
funclionale a terenului din teren agricol in teren neproductiv, carierd de piatri;
Nota de constatare nr. 445121.12.2017 al Agenliei Nalionale pentru Resurse Miniere,
Direclia Generald Inspeclie qi Supraveghere Teritoriali a Activitalilor Miniere qr a
Operaliunilor Petroliere, Compartimentul Inspeclie Tetitoriald Miercurea Ciuci
Avizul de Gospoddrire a Apelor nr.6412018 al Adminisratiei Nalionalb Apele Romane,
Direclia Apelor Mureq;
Aviz de incadrarea terenului in clase de calitate nr. 23 din 26.10.2017 din partea
Ministerul Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale, Direclia pentru Agriculturd Harghita, dficiul
de Studii Pedologice gi Agrochimice Harghita;
Decizia Etapei de Incadrare nr. 25 din 05.06.2018 al Agenliei pentru protectia Mediului

_

Hargh ita;

Avizului Arhitectului Sef al Judelu1ui Harghita nr. 11/23.07 .2019.
Amnlul public nr. 5881/2018, privind informarea publicului
consultdrii acestuia, respectiv de a formula obiectiuni;

gi la

posibilitatea

Raportul Informdrii qi Consultdrii Publicului privind avizarea documentatiei plan
Urbanistic Zonal ru. 588 0/2018;
TinAnd cont de:
Prevederile afi. 720 alin.(1) ar1. r21 alin. (1) qi alin. (2) din constitulia Romdniei,
republicatd;
Prevederile ut. 3 qi 4 din carla europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg
la 15 octomblie 1985, ratificatd prin Legea nr. I99/I997:
Prevederiie art. J alin. (2) din Codul civil;
Prevederile Legti nr.24/2000 privind nonnele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative,republicatb cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Prevederile art.25.alin.(1) qi art. 47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Prevederile att.2. din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executbrii lucrdrilor de
construclii,republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare.

tTr
In temeiul art. 36. alin.(5) lit.c., art 45.arin.(2) lit.e si art.121 alin.(3) qi a1in.(4),
coroborat cu aft . 1 15 alin. (1) lit. b - din Legea Admiriistratiei publice Locale nr . 21512001,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consiliul Local al comunei Joseni:
HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd Planul urbanistic Zonal pentu deschiderea unei cariere de
piatr5, comuna Joseni, JtrdeJul Harghita pe o suprafald de 3000 mp. teren extravilan
situat in
comuna Joseni, f.n, proiect nr. 1381/2017 elaborat de s.c ARHIT-ECTURA S.R.L,
conform
anexei, qi se aprobd schimbarea funclionald al terenului evidentiat ?n cF nr. 54g22. nr. cad.
54822 din tercn agricol in teren neproductiv, carierb de piatrd.
Art'2. Planui urbanistic zonal prezitzul la art. I iste valabil pe o perioadd de l0 am.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteazh primarul si
responsabilul cu urbanismul din cadrul primdriei comunei Joseni.

Art.4' Prezenta HotdrAre se comrmicd primarului comunei Joseni, Instituliei
Prefectului Judelului Harghita, ocpl Harghita, conisiliul Judelean Harghita, responsabilului
cu urbanismul din cadrul Primdriei comunei Joseni, precum qi beneficiarului. ^

PRIMAR

R

G6l1 Szabolcs

na Rudolf

.11\\Y\i;

Joseni,

la

07.09.2018

