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JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 49 / 2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire “Grădiniţă cu program normal
nr. 4 cu 5 săli de grupă ” str. Nicolae Titulescu FN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan înregistrată
sub nr. 33/8612/07.03.2016, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire “
Grădiniţă cu program normal nr. 4 cu 5 săli de grupă ” str. Nicolae Titulescu FN,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 33/8613/2016, raportul Arhitectului şef din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 59/8614/2016, avizul comisiei de
specialitate „Amenajarea teritoriului, protecţiei mediului şi turism ”, înregistrat sub nr. 66/8615/2016
precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub nr. 67/8615/2016,
de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere raportul informării şi consultării publicului privind Planul Urbanistic Zonal,
potrivit Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,înregistrat sub nr.
16596/04.03.2016;
În conformitate cu prevederile anexei nr.1cap. B. din la Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in
administraţia publică, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(5) lit.”c” şi art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Consiliul local îşi însuşeşte raportul informării şi consultării publicului privind planul
Urbanistic Zonal pentru construire “Grădiniţă cu program normal nr. 4 cu 5 săli de grupă” str. Nicolae
Titulescu FN, înregistrat sub nr. 16596/04.03.2016 care constituie Anexa nr. 1 la prezentul proiect de
hotărâre.
ART.2 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal nr. P33/2011, elaborat de S.C. ARCHISTUDIO S.R.L.
arhitect Anca Botezan pentru construire grădiniţă cu program normal cu 5 săli de grupă, str. Nicolae
Titulescu FN, care constituie Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.
ART.3 Reglementările privind autorizarea construcţiei şi a amenajărilor vor fi aplicate în
concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal nr. P33/2011, pentru care se stabileşte
termenul de valabilitate de 4 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.
ART.4 Arhitectul şef din cadrul Primăriei municipiului Vulcan va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART. 5 La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2015 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire “Grădiniţă cu program normal nr. 4 cu 5 săli de
grupă ” str. Nicolae Titulescu FN, se revocă.
ART.6Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Arhitect Şef, şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 28.04.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Merişanu Cristian Ion

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 15 voturi „pentru”

