ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.66/2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
pentru Construire fabrică de îmbuteliat apă
Consiliul Local Ciumani la şedinţa extraordinară din data de 24 iulie 2017,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.67/2017 prezentat de Primarul comunei
Ciumani privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire fabrică de îmbuteliat
apă și Cererea nr.1811/16.06.2017 al S.C. DELHIA „QUA S.R.L., cu sediul în comuna Marca,
nr.156, județul Sălaj pentru aprobarea PUZ Construire fabrică de îmbuteliat apă,
Luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.56 alin.(6) și (7) din Legea nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare și Normele metodologice din 26.02.2016
de aplicare a Legii nr.350/2001,
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, republicată;
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 11/2017 privind aprobarea Planului
Urbanistic General și Regulamentului de urbanism al comunei Ciumani.
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.50/2011 privind aprobarea Regulamentului
local referitor la impicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau
de amenajare a teritoriului,
Văzând prevederile:
- Certificatul de Urbanism nr.184 din 04.12.2015, eliberat de Consiliul Județean Harghita
cu avizele obținute:
- Avizul Arhitectului Șef al Județului Harghita nr.5/13.06.2017,
- Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale-Direcția Patrimoniu Cultural
nr.71/U/2017,
- Avizul de oportunitate nr.2/15.03.2016 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism din cadrul Consiliului Județean Harghita,
- Decizia etapei de încadrare nr.57 din 17.10.2016 al Agenției pentru Protecția Mediului
Harghita,
- Avizul de Gospodărire a Apelor nr.223 din 22.07.2016 eliberat de ABA Mureș,
- Avizul nr.A 12/11.04.2016 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
- Avizul nr.17/2016 al OSPA privind încadrarea terenurilor în clase de calitate,
- Avizul administratorului drumurilor comunale nr.511/21.02.2017 eliberat de Primăria
comunei Ciumani,
Cu respectarea prevederilor legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia public, văzând procesul-verbal de afişaj nr.1835 din 19.06. 2017 și respectând
Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism sau de amenajare a teritoriului;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c), 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,cu un număr de 10 voturi,
h o t ă r e ş t e:

Art.1. (1)Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Construire fabrică de
îmbuteliat apă întocmit de S.C.LARIX STUDIO SRL din Gheorgheni.
(2) Suprafața care se încadrează în acest PUZ este în total 10.400 mp, din care suprafața
de 2300 mp este în imprumut de folosință al S.C. DELHIA AQUA S.R.L. de la Janosi-Borsos
Attila, domiciliat în comuna Ciumani nr.361/A.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani şi compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul
Primăriei comunei Ciumani.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Ciumani,
Primarului comunei Ciumani , Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului din
cadrul Primăriei comunei Ciumani, Consiliului Judeţean Harghita, OCPI Harghita, S.C. DELHIA
AQUA SRL precum, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Domokos Árpád

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar:Balogh Zita

