ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea $i completarea Hotirarii nr. 30/2018
privind aprobarea planului urbanistic zonal
pentru construire agropensiune
Consiliul local al comunei Joseni, intrunit in sedinta extraordinard din data de
12.2018;
AvAnd in vedere: proiectul de hot5rare iniliat de dl.primar, pentru modificarea;r
completarea Hotdrdrii nr. 30/2018 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru
conslru ire agropens iune:

Adresa nr. 12485/(5333)/sL12018 al Prefectului Judelului Harghita, care solicitd
modificarea hotdrdrii, prin aprobarea termenului de valabilitate al planului urbanistic zonal;
Lu6nd in considerare HotdrArea Consiliului Local nr. 50/2011 privind aorobarea
Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea pjanurilor
de urbanism,sau de amenajare a teritoriului;
LuAnd act de cererea proprietarului terenului S.C. GRANTILLA-MEZ TOURS
S.R.L., cu sediul in Comuna Joseni NR, 75, judelul Harghita, inregistrat cu nr. 7/08.01.201g,
prin care solicitd aprobarea PUZ ului, pentru construire agropensiune.

Proiectul nr. 479/2016 elaboratd de S.C LARIX STUDIO S.R.L, cu sediul in
Gheorgheni, str.Libertdlii nr.8/A, jud.Harghita - proiect, prin care se propune incadrarea
terenurilor in intravilanul localitdtiil
Avizul de Gospoddrire a Apelor
2121201j al Adminisraliei Nalionald Apele
Rom6le, Direclia Apelor Mureq;
Decizia de incadrare nr. 34 din 18.09.2017 din partea Ministerul Mediului, Apelor qi
Pddurilor penru infuoducerea terenului din extravilan in intravilan carc creeazl cadntl
pentru amenajarea agropensiune in comuna Joseni;
Avizului Arhitectului gef al Judelului Harghita m. 21107 .fi.2017 .
Anunlul public ru. 8/2018, privind informarea publicului qi la posibilitatea consultdrii
acestuia, respectiv de a formula obiecfiuni;
Raportul Informdrii si Consultdrii Publicului privind avizarea documentatiei Plan
Urbanistic Zonal ru. 939 djn 26,02.2018;
Jindnd cont de:
Prevederile arl'. 720 alin.(l) art. 121 alin. (1) qi alin. (2) din Constitu{ia RomAniei,
republicat6;
Prevederile art. 3 qi 4 din carta europeanr a autonomiei locale, adoptatd 1a Strasbourg
la 15 octornbrie 1985, ratificatl prin Legea nr. 19911997;
Prevederile aft. 7 alin. (2) din Codul civil;
Prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative,republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Prevederile art.25 .alin.(I) qi afi. 47 din Legea rtr.35012001 privind amenajarea
teritoriului gi urbanismului cu modific6rile gi completdrile ulterioare.
Prevederile afi.2. din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de
construclii,republicatb cu modificdrile si completdrile ulterioare.
In temeiul ar1. 36. alin.(5) lit.c., art 45.a1in.(2) 1it.e si art.121 alin.(3) qi alin.(4),
coroborat cu ar1 . 115 alin. (1) lit. b - din Legea Administraliei Publice Locale nr.2r5l200r,
republicatd, cu modificbrile qi completdrile ulterioare, consiliul Local al comunei Joseni:

n.

-G
HOTARASTE:

Articol unic: Se aprobd modificarea qi completarea art. I ar Hotbr6rii nr.301201g
privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire agropensiune, care se
complereazd cu alineatul nr. (2) cu

(2) Plaaul

umdtorul cuprins:
zonal prezizutla ai.1 este valabil pe o perioadd de
'rbanistic

10 ani.
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Joseni, la 14.12.2018
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