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REFERAT DE APROBARE
Privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modelare zonă cu activități
mixte”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Eliberării, nr. Fn., județul Maramureș, inițiatori
Asociația Logos Mission
Examinând:
• Solicitarea nr 738 / 11.01.2021;
• Avizul Arhitectului Șef nr.31 din 21.12.2020.
• Documentatia de urbanism supusă analizei și aprobării consiliului local completă și
însoțită de toate avizele solicitate prin Avizul de oportunitate nr. 16 din 21.04.2021.
• Raportul de informare şi consultare a publicului întocmit pentru documentaţia de
urbanism - Planului Urbanistic Zonal „"Modelare zonă cu activități mixte”, generat de
imobilul teren situat în Baia Mare, str. Eliberării, nr. FN, judetul Maramureș, în
conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30
decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de
amenajarea teritoriului";
Conform PUG - aprobat prin HCL nr 349 / 1999:
Zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare în : UTR A5 – Parc de activități.
Folosința actuală: conform CF : faneață+curți construcții
Urmare a analizei situaţiei privind evoluţia zonei și a caracterului existent al zonei este necesar să
se elaboreze și aprobe acest PUZ, având ca obiectiv Activitati Socio-culturale
Funcţiunea propusă - UTR- A5_c - parc de activități socio - culturale, avand regimul de înălțime
S(D)+P+2, RH maxim = 16 m la cornişă/atic, respectiv 25m pentru accente verticale (ex.: turn, antene
etc.)
Având în vedere prevederile:
• Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Articolelor 47 şi 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Articolului 129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c și ale art.136 din Ordonanţa de Urgenţă 57/2019
privind Codul Administrativ
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Analizarea și aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonal "Modelare zonă cu activități mixte”,
generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Eliberării, nr. Fn , judetul Maramureș, Proiect nr.
281 din 2020, elaborator: Sc Arhihome SRL, în conformitate cu anexele 1, 2 și 3 părţi componente
ale documentaţiei de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Şef , Planul de reglementări
urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.
Aprobarea Raportului de informare şi consultarea publicului.
Aprobarea valabilității Planului Urbanistic Zonal de 60 luni de la data adoptării hotarârii de aprobare.

Primar
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș
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