JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN
- PRIMAR NOTĂ
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Vulcan şi a
Regulamentului local de Urbanism aferent acestuia

Actualul PUG a fost aprobat prin HCL nr.83/1999 şi prelungit cu HCL nr.39/2013 până la aprobarea
noului PUG dar nu mai târziu de 30.12.2015, conform art. II din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 85 /2012 pentru
modificarea alin. 1^3 al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Procedura de achiziŃie a reactualizării Planului urbanistic General al municipiului Vulcan a fost iniŃiată în
noiembrie 2006.
Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi
reprezintă principalul instrument de planificare operaŃională, constituind baza legală pentru realizarea
programelor şi acŃiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ teritorială are obligaŃia să îşi
întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează la maximum 10 ani.Termenul de
valabilitate PUG-ului se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local, până la intrarea în
vigoare a noului PUG, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăŃirii termenului de valabilitate.
Planul Urbanistic General a fost elaborat de INCD Urbanproiect Bucureşti, proiect nr.23360/2006
pentru care s-au obŃinut toate avizele solicitate prin certificatele de urbanism nr. 136/24581/21.12.2006, nr.
19/14559/17.03.2009 şi nr. 19/15608/02.04.2012 emise de Primăria municipiului Vulcan: avizul
nr.77/08.08.2013 a Arhitectului şef al Consiliul JudeŃean Hunedoara; avizul nr. 3/26.01.2012 al Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism-Primăria Municipiului Vulcan; avizul nr. 192/2008 eliberat
de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor publice şi LocuinŃelor – DirecŃia generală dezvoltare teritorială; avizul
nr. 36617/21.08.2012 al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii- DirecŃia Generală InvestiŃii,
Domeniul Public, AchiziŃii Publice, Managementul ProprietăŃii de Stat şi Privatizare; avizul de Gospodărire
a apelor nr. 218/22.10.2009; avizul de amplasament E-on gaz distribuŃie nr. 47907/09.05.2013; avizul nr.
2096/ 09.07.2008 eliberat de SC Almaserv SA; avizul nr. 2708/29.07.2008 eliberat de SC Edil Therma SA;
avizul de amplasament Enel distribuŃie nr. 82788340/29.05.2013; avizul nr.82/ 26.01.2011 eliberat de
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional – DirecŃia pentru cultură, culte şi patrimoniu naŃional
Hunedoara; avizul Romtelecom nr. 794/12.11.2008; avizul SC Apaserv
Valea Jiului SA nr.
10631/02.04.2009; avizul nr. 105-ALG-2008 eliberat de CFR Timişoara; avizul nr. 33/5266/2008 eliberat de
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Compania naŃională de căi ferate –SA; avizul nr. 340/479/2009
eliberat de Compania NaŃională de Autostrăzi şi drumuri NaŃionale din România S.A.- DirecŃia regională de
drumuri şi poduri Timişoara; avizul nr. 134723/19.02.2009 eliberat de Ministerul AdministraŃiei şi Internelor
– Inspectoratul de poliŃie al judeŃului Hunedoara; avizul nr. 5666/11.07.2008 eliberat de Ministerul SănătăŃii
Publice – Autoritatea de sănătate publică a judeŃului Hunedoara; avizul nr. 5307/20.10.2008 eliberat de
Transelectrica – Sucursala de Transport Craiova; avizul nr. 3375/23.04.2012 eliberat de Transelectrica –
Sucursala de Transport Timişoara şi adresa acesteia privind prelungirea valabilităŃii avizului; avizul
nr.18493/533/1.07.2013 eliberat de SNTGN “ TRANSGAZ”- SA Mediaş; avizul nr. D/5740/ 25.09.2008
eliberat de Ministerul Apărării – Statul Major General-; avizul nr. 736.208/ 24.09.2008 eliberat de Ministerul
Internelor şi Reformei Administrative; avizul nr.87.615/ 24.07.2008 eliberat de Serviciul Român de
InformaŃii; avizul nr. 948259/14.07.2008 eliberat de Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă “ Iancu de
Hunedoara” al judeŃului Hunedoara; punct de vedere nr. 113/10.02.2010 al AdministraŃiei Parcului NaŃional
Defileul Jiului; avizul nr. 1/21.03.2011 eliberat de AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Timişoara
Regiunea Vest, avizul nr. 15/2013 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate imobiliară Hunedoara
łinând seama de prevederile anexei nr. 1, cap. B. pct. 5, col 3 din Legea nr. 350/2001, privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, supun Consiliului local spre
dezbatere şi aprobare Planul Urbanistic General al municipiului Vulcan, proiect nr. 23360/2006 .
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