
        R O M Â N I A               

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                                

     CONSILIUL LOCAL    

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 26/2018  

privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru  

„ ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea Moților, 

 f.n. C.F. 66788, Jud. Hunedoara” 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 16/210/05.02.2018 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 16/211/05.02.2018 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ 

ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea Moților, f.n. C.F. 66788, Jud. 

Hunedoara”; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 26/229/15.02.2018, 

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 10/264/21.02.2018 al comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură și raportul nr. 25/266/19.02.2018 al comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 56 alin.6  din Legea  nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3, 

art.5 şi art. 12 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată 

prin Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului  precum și  

ale H.C.L. nr. 77/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului şi urbanism din Municipiul 

Brad; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,c” şi art. 45 alin. 2, lit. „e”  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1. – Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului înregistrat sub nr.  

3726/31.01.2018 precum şi punctul de vedere al Compartimentului Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului,  înregistrat sub nr. 3727/31.01.2018,  prezentate în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2  

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

             Art. 2. – Se aprobă documentaţia urbanistică faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ 

ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea Moților, f.n. C.F. 66788, Jud. 

Hunedoara”, conform Proiectului nr. 311/2017 întocmit de proiectant general SC 

TRIPEXPERT S.R.L. DEVA,  beneficiar: SC NATALY COM IMPEX SRL,  prezentată 

în  Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 3. - Detaliile Planului Urbanistic Zonal se vor integra în Planul Urbanistic 

General al Municipiului Brad.  

   Art. 4. - Eliberarea  Autorizaţiei de Construire se va face în concordanţă cu 

prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Planului Urbanistic General al Municipiului Brad precum şi ale prezentului Plan 

Urbanistic Zonal.  

  Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

   Art. 6. - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului  va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Art. 7. –     Prezenta hotărâre se comunică: 

 -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

 -  Primarului Municipiului Brad; 

 -  Compartimentului Urbanism, Amenajarea  Teritoriului.  

                     

 

 

 

 

     Brad, 22.02.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                  Contrasemnează 

           PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                            SECRETAR 

              HUIEȚ PETRU - VOICU                                    CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru”                                      
         



 COMPARTIMENTUL URBANISM           Anexa nr. 1 la Hotărârea   nr.26/2018                

   AMENAJAREA TERITORIULUI                       

 SI  BIROU RELAŢII  PUBLICE 
      Nr. 3726/31.01.2018 

  

               

 

 

 

Raportul informării şi consultării publicului 

 

 

 
 

 

      Privind documentaţia de urbanism faza  PLANUL URBANISTIC ZONAL 

pentru " construire atelier reparații  auto " în Brad str. Moților, fn.   proiectant de 

specialitate,  arh. Anca Vulcan,  SC Trip Expert SRL Deva, beneficiar SC Nataly Com  

Impex SRL .  

    Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/29.06.2011, prin care s-a aprobat 

Regulamentul Local  de  implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului si urbanism din municipiul Brad şi a Ordinului M.D.R.T. nr. 

2.701/2010, au început demersurile de informare si consultare a publicului astfel:  

        - cu adresa nr. 21352/07.08.2017 s-a înştiinţat grupul ţintă de intenţia 

beneficiar SC Nataly Com  Impex SRL  administrator Todor Natalia de  elaborare a unui 

Plan Urbanistic Zonal pentru " construire atelier reparații  auto " în Brad str. Moților, fn.  

        - în data de 02.08.2017 a apărut în ziarul "Servus Hunedoara'"  anunţul cu 

intenţia Primăriei Municipiului Brad de  elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal pentru  " 

construire atelier reparații  auto " în Brad str. Moților, fn. , iar  termenul de depunere al 

observaţiilor a fost până în 17.08.2017. Anunţul a fost pus la afişierele din oraş, la terenul 

din   din str. Moților fm şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad;  

- cu adresa nr. 22200/18.08.2017 se comunică beneficiarului și proiectantului opinile 

exprimate si   înregistrate  la Primăria Municipiului  Brad, in perioada dezbaterii 

publice; 

- După dezbaterea publică s-a eliberat iniţiatorului „Avizul prealabil de oportunitate 

pentru întocmirea documentaţiei faza PUZ pentru " construire atelier reparații  auto " în 

Brad str. Moților, fn. nr. 4/22.08.2017 și Certificatul de urbanism nr. 69/07.06.2017; 

    - cu adresa nr. 26362/06.10.2017 s-a înştiinţat grupul ţintă  pentru consultarea 

populației asupra propunerilor Plan Urbanistic Zonal pentru   " construire atelier reparații  

auto " în Brad str. Moților, fn.  

  -  în data de 06.10.2017 a apărut în ziarul " Servus Hunedoara'" '"  anunţul cu 

consultarea publicului asupra propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru  construire 

atelier reparații  auto " în Brad str. Moților, fn. , iar  termenul de depunere a observaţiilor a 

fost până în 16.10.2017. Anunţul a fost pus la afişierele din oraş, la terenul din str. Moților 

fn şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad; 

- cu adresa nr. 27146/17.10.2017 se comunică beneficiarului și proiectantului ca nu au 

fost  exprimate  si   înregistrate  opinii la Primăria Municipiului  Brad, în perioada 

dezbaterii publice; 



   -  prin adresa nr. 31165/29.11.2017 au fost convocaţi  membri Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism numiţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2016 

pentru avizarea PUZ-lui. Documentația a fost aprobată cu Avizul tehnic 

nr.8/1/1637/31.01.2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

        Huieț Petru Voicu 

 
 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                          SECRETAR, 

                                                                     Bora Carmen Irina 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                                 

 

                           

 

 

                

    

  



 

COMPARTIMENTUL URBANISM     Anexa nr. 2 la Hotărârea   nr.26/2018                                               
AMENAJAREA TERITORIULUI                                        

Nr. 3727/31.01.2018 

                                                                                         

 

PUNCT DE VEDERE 
 

cu privire la documentaţia de urbanism faza  PLANUL URBANISTIC ZONAL  pentru"  

construire atelier reparații  auto " în Brad str. Moților, fn. 

 

        Prezenta lucrare  în faza de PUZ proiect nr. 311/2017, întocmit de proiectant de 

specialitate,   arh. Anca Vulcan,  SC Trip Expert SRL Deva, beneficiar SC Nataly Com  

Impex SRL în scopul construire atelier reparații  auto " în Brad str. Moților, fn. 

Incadrarea în localitate, Situaţia existentă 

       Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul municipiului Brad,-UTR nr. 6 – 

unde funcţiunea dominantă fiind zonă de locuit, potrivit PUG, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului Local nr.101/1999 prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2012 şi 

prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2016. Terenul în Brad str. Moților, fn. 

            Vecinătăţi:  

   - în partea de est - terenul proprietate privata ale lui BORDEA Elena, CF 63526, liber de 

constructii – cele mai apropiate locuinte in aceasta directie sunt la circa 90 m de limita 

amplasamentului studiat. 

- în partea de sud – terenul proprietate privata apartinand lui FOLEA Mirela Florina, teren 

CF 63211 - cu destinatie agricola – fâneata 

- în partea de vest – terenuri proprietate privata apartinand lui TRUSCA Felicia si 

TRUSCA Anca Georgeta, de asemenea libere de constructii , înscrise la CF 66787.  

Cele mai apropiate locuinte in aceasta directie sunt la circa 48m de limita amplasamentului 

studiat. 

- în partea de nord - str. Calea Motilor, care dincolo de teritoriul administrativ al 

Municipiului Brad este DN74, care face legatura între localitatile Brad, Abrud si aleea de 

pamant, care asigura accesul la proprietatile din vestul amplasamentului. 

 

Descrierea soluţiei propuse 

 

        Obiectul lucrării îl constituie " atelier reparații  auto,, 

  Funcţiunea dominantă a zonei – este zonă de locuit  

  Din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic s-au stabilit  condiţii de 

amplasare şi conformare , prezentate în planşa 3 Reglementări urbanistice -Zonificare 

aferent PUZ: 

           - POT max. admis 5, 36 %;  CUT max. propus 0,05 

 

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale construcțiilor 

      Înălțimea construcțiilor 

   Inalțimea   maximă  permisă  a  construcțiilor  este  de  6m  la  streasină  masurată de la 

cota  0,00.0,00.  Regimul  de  înalțime  este  P ( partial P+1)  mențiune  prin  care  se  

permite realizarea  unei  supante,  înglobată  în  volumul  compact  al  atelierului ,  astfel  



încât  spațiile sociale  să poată  fi  organizate  pe două  nivele,  fără  a  se depăși  înalțimea 

menționată anterior. 

  Panta  acoperișului  nu va depăsi 30˚. 

     Aspectul exterior al construcțiilor: 

     Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  aspectul  lor exterior 

nu  contravine  funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

      Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect 

exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general 

acceptate ale urbanismului  şi arhitecturii, este interzisă. 

       Se  recomandă  volumetrii  simple,  cu  accentuarea  liniilor orizontale, fie prin 

dispunerea  panourilor de închidere, fie prin  dispunerea  vitrajelor. Nu  sunt  admise  

nuanțe stridente,  iar  accentele  de  culoare  nu pot  depăsi  5%  din suprafața  vizibilă, și  

trebuie  să fie  tot  culori  lipsite  de stridente. 

 

 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi si împrejmuiri 

 

        Parcaje 

   Pe  lot  se  vor  asigura minim 7 locuri  de  parcare,  pe  platform  asfaltată  sau 

betonată. 

       Spații  verzi și  plantate 

     Pe  lot se vor asigura zone verzi plantate cu gazon în apropierea locurilor de parcare, iar 

pe restul lotului se recomandă păstrarea plantațiilor existente pe cât posibil pentru 

păstrarea stabilitații terenului. Suprafața zonelor verzi va fi de minim 365mp 

reprezentând un procent de 20% prin asimilare cu cerintele din RGU din anexa 6 punct 

6.2. si. 6.9. din care s-a ales limita superioară. 

               Împrejmuiri 

       Terenul este în prezent parțial împrejmuit, si se propune împrejmuirea lui in totalitate, 

cu împrejmuiri din plasa de sârma, de 2 m înaltime pe elevații de beton care  vor juca și 

rolul de ziduri de sprijin. Spre DN74, pentru păstrarea caracterului împrejmuirilor, se 

recomandă realizarea de împrejmuiri din grilaj decorativ cu înalțimea de 1,6 m pe soclu de 

beton de circa 40 cm înalțime, care se poate placa cu piatra sau finisa cu materiale 

specificice zonelor de soclu în tonuri de gri sau brun. 

     Prezentul PUZ a obţinut următoarele avize şi acorduri pentru faza PUZ: 

         - ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA ;  nr. 192453842/11.08.2017; 

         - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA nr. 1214  din 22.08.2017; 

         - SC Telecom Romania Communications SA nr.260/01.09.2017; 

         - SC APAPROD SA- nr.  17448/28.09.2017; 

          - Aviz OCPI  Hunedoara  nr. 461/2017; 

Avizul biroului ADPP din cadrul Primăriei Municipiului Brad nr,23482/05.09.2017 

   -AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA nr. 7171/.12.10.2017; 

          - Acordul vecinilor autentificat la notarul public. 

 

          În temeiul art. 36 alin.5, lit.”c” şi art. 45 din Legea 215/2001  Administraţiei Publice 

Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  a Legii 350/2001 privind 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, actualizată, a Legii nr. 50/1991 republicată , 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

 

 



propunem 

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

          Aprobarea documentaţiei urbanistice faza PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru,  

"  construire atelier reparații  auto " în Brad str. Moților, fn.. cu propunerile de organizare 

urbanistică şi reglementările aferente, conform documentaţiei tehnice anexate, proiect nr. 

311/2017, întocmit de proiectant de specialitate   arh. Anca Vulcan,  SC Trip Expert SRL 

Deva şi a Regulamentului Local de urbanism aferent proiectului.  

 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

        Huieț Petru Voicu 

 
 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                          SECRETAR, 

                      

                                                                  /     Bora Carmen Irina 

 


