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H O T Ă R Â R E A NR. 120/ 2013
Privind stabilirea regimului economic al unităţii teritoriale de referinţă cuprinsă între B-dul
Independenţei, B-dul Decebal, str. Victoriei
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă convocată de îndată ,vineri 12 aprilie
2013
Examinând:
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare;
-raportul de specialitate nr.148/2013 promovat de Direcţia Programe, Proiecte Strategii prin care
se propune ca, în noul P.U.G. al Municipiului Baia Mare, funcţiunea pentru zona UTR – referinţă în
care se află zona fostei Flotaţii Săsar să aibă ca şi funcţiune zona de servicii şi rezidenţială, în corelare cu
funcţii recreaţionale, cultural-sportive şi zone verzi urbane;
-punctul de vedere al Arhitectului Şef.
În temeiul prevederilor:
- O.U.G 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art.
5, art. 6, art. 70;
-H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase, cu modificări şi completări şi art. 13.
-Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificări şi
completări.
-Documentul de referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Managementul
Sterilului şi a Sedimentelor Reziduale rezultate din Activităţile Miniere, elaborat şi tradus
conform articolului 16 alin. 2 din Directiva 1996/61/CE
-Tratatul care stă la baza Comunităţii Europene (Tratatul CE), art. 2, privind
promovarea unui nivel înalt de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului, creşterea
standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii.
-Constituţia României, art. 35, alin. 1 şi 2 , care recunoaşte dreptul fiecărui cetăţean al ţării
„la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic”;
Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;
Potrivit dispoziţiilor art. 5, alin.2, art. 36 alin.2 lit. b), alin. 4 lit. e), alin. 6 lit. a pct. 3,
9 şi 11, art.44 alin.1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se stabileşte regimul economic al unităţii teritoriale de referinţă cuprinsă între B-dul
Independenţei, B-dul Decebal, str. Victoriei, reprezentată în planul de situaţie anexat prezentei, după cum
urmează:
-zone de comerţ –servicii
-subzona serviciilor şi locuinţelor colective înalte cu P+5- P+18 niveluri.

Art. 2. Prin grija Instituţiei Arhitectului Şef , prevederile prezentei vor fi incluse în P.U.G aflat
în curs de elaborare .
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului Municipiului Baia Mare ;
Compartimentului Pregătire, Elaborare Documente;
Direcţiei Juridică Administraţie publică Locală ;
Direcţiei programe, proiecte ,strategii;
Instituţiei Prefectului -Judeţul Maramureş;
Instituţiei Arhitectului Şef;
S.C. „ ROMALTYN MINING „ S.R.L.;
A.J.P.M. -Maramureş
Consiliului Judeţean Maramureş.
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