ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL REBRISOARA
NR. 50 /24.06.2022

Avizat,
secretar ge
Scurtu

PROJECT
HOTARARE
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -introducere teren in intravUanul
localitatii Rebri~oara, pentru construire STATIE ITP
-beneficiar Circu Nucu-Adrian

Consiliul Local Rebri~oara intrunit in sedinta ordinara in prezenta a_
consilieri;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara ;
-Raportul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului;
-Solicitarea depusa de domnul Circu Nucu -Adrian, cu domiciliul In
jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata sub nr.4123/21.06.2022;
-Planul urbanistic zonal pentru construire statie ITP, Inregistrat la primaria comunei
Rebri~oara sub nr. 1427/01.03.2022;
-Avizul de oportunitate nr.7/08.07.2021 al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;
-Raportul informarii ~i consultarii publicului pentru construire statie ITP, tnregistrat la
Primaria comunei Rebri~oara cu nr.3308/ 23.05.2022;
In conformitate cu:
-prevederile Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ult~rioare
,privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru rea1izarea
locuintelor ;
-prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 pentru aprobarea formularelor, a
procedurii de autorizare ~i a continutului docmentatiilor prevazute de Legea
nr.50/1991;
-prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid
privind metodologia de elaborare ~i continutul-cadru al planului urbanistic zonal" Indicativ GM-010-2000;
-Ordinul nr.2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turisr.miui
pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

- Prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin hotararea Consiliulu· Local
Rebrisoara nr.18/31.08.2001;
-Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.36 din 29.05.2020 privind ap,obarea
prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General ~i a Regulamentului local de
urbanism al comunei Rebri~oara;
-prevederile H.C.L. Rebrisoara nr.44/23.09.2016 privind aprobarea Regulambntului
local de implicarea a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism in
comuna Rebrisoara;
I
-prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparenta decizionala in administratia
publica ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Avizul Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea dom niului
public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului
local Rebrisoara ;
-Avizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale culte,
1
activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si comert din cadrul Consiliului
local Rebrisoara;
-Avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica , apararea ordinii publice
, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia md\diului,
agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara;
- Anuntul nr.4205 din 24.06.2022 privind initierea proiectului de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren in intravilanul loclalitatii
Rebri~oara pentru construire statie ITP-beneficiar Circu Nucu-Adrian;
- Procesul-verbal de afi~are nr. 4206 din 24.06.2022 al proiectului de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren in intravilanul looalitatii
Rebri~oara pentru construire statie ITP-beneficiar Circu Nucu-Adrian;
- Procesul-verbal de dezafi~are nr. ..... al Proiectului de hotarare nr.50/24.06.202Q;
in temeiul art.129 alin.(6) lit."c"; alin.(7) lit.k) si art.139 alin.(3) lit."b" din
Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu mqdificarile si completarile ulterioare:

l

HOTARA~TE
ART.1 Se insu~e~te Raportul informarii ~i consultarii publicului pentru obiectivul de
investi!ii " Plan urbanistic zonal pentru construire statie ITP ", prezentat in anexa nr. l,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2 al.(1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru construire statie ITP, prevazut
in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare .
Al.(2) Se aproba introducerea in intravilanul localitatii Rebri~oara a suprafetei
de teren de 1.845 mp , teren identificat prin numar cadastral 27995-extras de Carte
Funciara nr.27995 Rebri~oara, eliberat de OCPI Bistrita-Nasaud ~i este proprietatea dlui Circu Nucu -Adrian .

Al.(3) Se vor respecta conditiile si recomandarile din avizele si acordurile emise
pentru obiectivele propuse, iar extinderea retelelor de utilitati ~i a cailor de acces se va
face pe cheltuiala beneficiarului statiei ITP.
ART3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarului comunei Rebrisoara prin compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
ART.4 - Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local Rebrisoara in ~edinta
ordinara cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(3) lit."e" din Ordonanta de l_frgenfa
a Guvemului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv cu _ voturi pentru,_ voturi abtineri, _voturi
1mpotriva, din totalul de_ consilieri prezenti.
ART.5- Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Compartiment Secretariat cu:
- Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ;
- Primarului Comunei Rebrisoara ;
- Compartiment Secretariat - Relatii cu Publicul ;
Domnului Crrcu Nucu -Adrian, cu domiciliul 1n Rebri~oara, nr.895, jud.
Bistrita-Nasaud.
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