ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea planului urbanistic zonal
pentru extinderea re{elei electrice zona Bucin

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

de

_.03.2021:
Avdnd in i edere:
Referartul de aprobare w. 63311,2.02.2021, al primarului comunei Joseni, privind
aprobarea planului urbanistic zonal pentru extinderea relelei electrice zona Bucin;
Raporlul de specialitate nr.634112.02,2021 al Compartimentului de urbanism;
LuAnd in considerare Hotdrdrea Consiliului Local nr. 50/2011 privind anrobarea
Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea pianurilor
de urbanism,sau de amenaj are a teritoriului;
Ludnd act de cererea primarului comunei Joseni iffegistrat cu nr. 554/0g.02.2021, prr'
care solicitd aprobarea planului urbanistic zonal, pentru extinderea relelei electrice zona
Bucin.
Proiectul w, L28012016 elaboratd de B.I.MIRK LILLA, cu sediul in Miercurea ciuc,
str. Toplila, nr. 8, jud.Harghita - Electrificare zona Bucin.
Avizul de Gospoddrire a Apelor w.4612020 al Adminisraliei Nalionald Apele Romane,
Direclia Apelor Mureq;
Decizia de incadrare ru. I 1 din 03.04.201 B din partea Ministerul Mediului, Agenpa
pentru Proteclia Mediului Harghita - qi adresa nr. 321312020 prin care comunicd. menlinerea
deciziei de incadrare nr. 11/2018;
Avizul Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni nr. 461.312020
Avizul Ministerului Culturii rc. 2651U 12020;
Avizul Direcliei Regionale Drumuri qi Poduri Braqov nr. 7816812021;
Avizul CTA w. 6912020 SDEE Harghira;
Avizul de amplasament al SDEE Transilvania de Sud nr. 705001809155111.09.2020:
Avizului de opofiunitate al Arhitectului $efal Judelului Harghita nr. 12l2OZ0.
Anunlul public nr. 555109.0212021, privind informarea publicului qi la posibilitatea
consultdrii acestuia, respectiv de a fomula obiecfiuni;
Jindnd cont de:
Prevederile arl. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) 9i alin. (2) din Consrirulia Romdniei,

republicatd;
Prevederile art. 3 gi 4 din carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg
Ia 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;
Prevederile ar1, 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.(1) qi art, 47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului gi urbanismului cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Prevederile aft.2. din Legea nr.50/1991 privind autorizatea executdrii lucrdrilor de
constructii, republicatd cu modificdrile $i completdrile ulterioare.
In temeiul art. 129 a|in. (1), a1in. (2) lit. b), alin.(4) lit. d) qi e), alin.(7) lir. k, afi. 106
alin.(3), art. 129 alin.(l4) - coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. "a" din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Consiliul Local al Comunei
Joseni,

HOTARA$TE:

Art. r. (1) se aprobd planul urbanistic zonar _
L28012016, elaborat
de B.I MIRK

I LILLA,

prezenta hotdrdre.

de 10 ani.

Erectrifrcate zona Bucin, proiect nr.
conform anexei, care face parte inieiranta din

(2) Planul urbanistic zonar prezdzut la art. 1 a1in.(1) este valab pe o perioadd

cu

Art'2.
aducerea
a prezentei se incredinleazd
.ra indeplinire
Compartimentul de urbanism din
cadrul primdriei Comunei Joseni.

primarul

qi

Art.3. Prezenta Hotbrdre se comunicd primanrlui comunei Joseni, Instituliei
Prefectului Judelului Harghita, Compartimentului de urbanism din cadrul primdriei
comuner
li qi se aduce 1a cunoqtin}d publicd prin afiqare la sediul primdriei Joseni qi p" pugrrru
de intemet wwwjoseni.ro.
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Joseni, la 12.02.2021

TAR GENERAL
una Joseni

Bama Rudolf

