
    

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei PUZ: „Reglementare urbanistică a parcelelor  
cu numerele cadastrale 104348,  104349, 104350, 104351 și 104352” 

 
 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 
nr. 4391 din 09.05.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 3213 din 13.04.2018 și de rapoartele comisiilor de 
specialitate al Consiliului local Aleşd; 
 Ţinând seama de prevederile art. 25 alin(1), art. 32 alin(1) lit.”b”, art. 47, art. 56 alin(1) din 
Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 Văzând prevederile art. 18 din Ordinul nr. 233/2016, al MDRAP, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 
 Luând în considerare prevederile HCL nr. 71/2013, prin care a fost aprobat Planul 
Urbanistic General al oraşului Aleşd;  
 Văzând avizul favorabil al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism; 
 În baza dipoziţiilor art. 36(2) lit.”c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
 Art.1 Se aprobă documentaţia PUZ: ”Reglementare urbanistică a parcelelor cu numerele 
cadastrale: 104348, 104349, 104350, 104351 și 104352” cu următorii indici urbanistici: 
 -procentul de ocupare al terenului – P.O.T. Max = 30% 
 -coeficientul de utilizare al terenului -C.U.T. Max 0,5 
 -min. 10%din suprafața terenului va trebui plantată cu arbori 
 -înălțimea maximă a construcțiilor va fi : P+2 
 -retragerea la stradă: 2 m de la aliniament 
 -retrageri laterale stânga/dreapta: min 2,00 m 
 -retrageri spate la loturile 3,4 și 5: conform Codului civil 
 -retragere spate la lotul 1: min. 4.00 m 
 -parcaj obligatoriu pe lot: min 1 loc/locuință 
 -perimetrul studiat va primi funcțiunea de: locuințe cu regim mic de înălțime 
 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Aleşd şi 
serviciul arhitectului șef.. 
 Art.3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului, Primarul oraşului Aleşd,  
Compartimentul urbanism- arhitect șef 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                  VANCEA VIOREL TEODOR                CONTRASEMNEAZĂ                                          
                 SECRETAR 
          LAURAN NICOLETA       
 
Aleşd, 31 mai 2018 
Nr. 52 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 

            ROMÂNIA 
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