
RoMAxra
JUDETUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAI)
CONSILIUL LOCAL

HorA n A R n a NR.rszlzorz
privind aprobarea documentafiei urtranistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru

,, casi de vacan{io cisu{e camping, anexi, fosi septici, imprejmuire" in municipiul Brad, str.
Izvoareloro nr. 23, jude{ul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeful Hunedoara.
Avdnd in vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr.l26ll64l02.t0.2ol7 gi ExTUIEREA DE

MOTIVE nr. 1251165/02.10.2017 a Primar[lui Municipiului Brad prin care se propune aprobarea
documentaliei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ,, casd de vacanfi, casule Camping, anex6,
fosd septicS, imprejmuire" in municipiul Brad, str. Izvoarelor, nr. 23, judeful Hunedoara;

Jin6nd cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 1451526114.ll.2017, respectiv al
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

AvAnd in vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brac,
respectiv: raportul nr.901168124.11.2017 al comiisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucriri publice,
proteclia mediului inconjurdtor, conservarea monumentelor istorice gi de arhitecturi; raportul nr.
1301170123.1L2017 al comisiei pentru administrblie publicd locala, juridicd, apdrarea ordinil publice,
respectarea drepturilor qi libertalilor cetd{enilor qi raportul nr. l22ll7ll23.Il.2017 al comisiei pentru
administrarea domeniului public qi privat, servicii publice gi comerf;

in conformitate cu prevedirile art. 56 alin. 6 din Legea nr. 35012001 privind amenajarea
teritoriului gi urbanismul, cu modificdrile qi completirile ulterioare, ale art.3, art. 5 gi art.tj Ain
Metodologia de informare gi consultarc a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului qi de urbanism aprobatd prin Ordinul nr. 270112010 al Ministerului Dezvoltdrii
Regionale 9i Turismului qi ale H.C.L. nr.7712011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului gi urbanism din Municipiul
Brad;

in temeiul prevederilor art.36 alin. 5 lit. ,,c" gi art. 45 alin.2,lit. ,,e" din Legea administra{iei
publice locale nr.215 12001, republicati, cu modificbrile gi completdrile ulterioare, ale art.11 alin.4 din
Legea nt. 55412004 a contenciosului administrativ, actualizatd, precum qi ale Legii nr. 5212003 privind
transparenla decizionald in administralia publicd,

HOTAnAgTE:

Art.1. Se aprobd Raportul inform6rii qi consultdrii publicului inregistrat sub
nr.25.681102.10.2017 precum gi punctul de vedere al Compartimentuiui Urbanism, 

-Amenajarea

Teritoriului, inregistrate sub nr. 25.682102.10.2017, prezentate in Anexa nr. I gi Anexa nr. 2 care fac
parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2. - Se aprobi documentaJia urbanisticd,fazaPlan Urbanistic Zonal pentru ,,casb de vacanld,,
cisule camping, anexi, fosd septici, imprejmuire" in municipiul Brad, str. Izvoarelor, nr. 23, judeiul
Hunedoara, conform Proiectului nr. 82412015 intocmit de proiectant de specialitate CR|NG CORNEL,
beneficiar: SANDU ION, prezentatl in Anexa nr. 3 care face parte integrantd din prezenta hot6rAre.

Art. 3. - Detaliile Planului Urbanistic Zonal se vor integra in Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad.



Art.4. - Eliberarea Autorizaliei de Construire se va face in concordan!5 cu prevederile Legii nr.
50/1991, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale Planului Urbanistic General al
Municipiului Brad precum qi ale prezentului Plan Urbanistic Zonal.

Art. 5. -Prezenta hotirdre poate fi atacatd, conform procedurii gi termenelor prevdzute de Legea
nr. 5 5 4 /20 04 a contenc iosului admini strat iv, actualizatl.

Art. 6. - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului va duce la ?ndeplinire prevederile
prezentei hotf,rAri.

Art.7. - Prczenta hotdrdre se comunic[:
- Instituliei Prefectului - Judelul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

Brad,27.ll.20l7
!

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONTRASEMNEAZA

SECRETAR
CARMEN _ IRINA BORA

cvorumul necesar:9 voturi I
sistemul de vot: deschis
numdr voturi ob(inute: 17 voturi ,,pentru",


