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REFERAT DE APROBARE
Privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE
PARCELE ÎN INTRAVILAN , generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului, fn.,
Examinând :
• Solicitarea domnului ……………………………înregistrată sub nr. 1117 din 13.01.2021,
• Avizul Consiliului Județean Maramureș nr. 38 din 20.11.2020.
• Avizul Arhitectului Șef nr. 30 din 8.12.2020.
• Documentația de urbanism supusă analizei și aprobării consiliului local completă și
însoțită de toate avizele solicitate prin Avizul de oportunitate nr. 4 din 16.02.2020.
• Raportul de informare şi consultare a publicului întocmit pentru documentaţia de
urbanism - Plan Urbanistic Zonal pentru INTRODUCERE PARCELE ÎN INTRAVILAN,
generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului, nr. f.n., 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 l a 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 extravilanul
municipiului Baia Mare.;
Raportat la cerințele temei de proiectare, la solicitarea beneficiarului și la caracterul existent al zonei
precum și ca urmare a analizei situaţiei privind evoluţia zonei, este necesar să se elaboreze acest
PUZ, având ca obiectiv introducerea terenului din extravilan în intravilan pentru LOCUINȚE
INDIVIDUALE
Propunerea de dezvoltare funcțională a zonei studiate se incadrează in funcțiunea
generală a zonei limitrofe –locuințe, servicii și susține conceptul de dezvoltare avut in vedere in Planul
Urbanistic General aflat in curs de avizare.
Consecințele dezvoltării zonei reflectă potențial de creștere economică prin reintroducerea
în circutul economic a unor terenuri nevalorificate in situatia actuală.
Propunerile de amenajare şi dezvoltare urbanistică, făcute pentru zona studiată, se
înscriu în direcția de dezvoltare durabilă a localității.
Realizarea acestui obiectiv va avea un impact pozitiv asupra zonei și a comunităţii, de creștere
calitativă a zonei.
Având în vedere prevederile:
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• 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
PROPUN
Analizarea și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE PARCELE ÎN INTRAVILAN
pentru LOCUINȚE INDIVIDUALE, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului,
fn., identificat prin C.F. nr. 123934,123935, 124769, 127851 Baia Mare, nr. cadastral 123934,123935,
124769, 127851 și proiect nr. 207 din 2019, proiect nr. 207 din 2019, elaborat de proiectant: B.I.A.
BOD ARCADIE, 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 hotărârii de aprobare.

Primar
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș
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