ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 256 /2017
privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal –
“Construire ansamblu de locuinŃe P+M, OperaŃiuni notariale privind circulaŃia
imobiliară – parcelare, str.Mureşului, zona Cimitir Nou, Municipiul Orăştie,
JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului de urbanism local
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere :
- HCL nr.47/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism
din municipiul Orăştie;
- proiectul de hotărâre nr.270/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.14989/16.11.2017, raportul DirecŃiei Arhitect-şef nr.14990/16.11.2017 şi raportul de
avizare al comisiei pentru urbanism;
În baza Raportului informării şi consultării publicului, însoŃit de punctul de vedere
al funcŃionarului public cu atribuŃii în domeniul urbanismului, ale art.3 din Ordinul
M.D.R.T nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism;
În temeiul prevederilor art.68 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(5), lit.c şi art.45,
alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului, referitor la
aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire ansamblu de
locuinŃe P+M, OperaŃiuni notariale privind circulaŃia imobiliară – parcelare,
str.Mureşului, zona Cimitir Nou, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi a
Regulamentului de urbanism local aferent acestuia, care constituie anexa nr.1 la prezenta
hotărâre.
Art.2 : Se aprobă documentaŃia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire
ansamblu de locuinŃe P+M, OperaŃiuni notariale privind circulaŃia imobiliară – parcelare,
str.Mureşului, zona Cimitir Nou, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi
Regulamentul de urbanism local aferent acestuia, conform anexei nr.2 şi 3 la prezenta
hotărâre.
Art.3 : Planul Urbanistic Zonal aprobat la art.2 va avea o valabilitate de 3 ani.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
Arhitect-şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei Arhitect-şef.

Orăştie, 23.11.2017

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 23 noiembrie 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).

