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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj.ro
e-mail: prlmaria@zalausj.ro

PRIMAR

AVIZAT,
SECRETAR GE^RAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe
semicolective” str. Crângului nr. 11, beneficiari Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 27599 din 30.03.2022 al Primarului municipiului
Zalău şi Raportul de specialitate nr. 27627 din 30.03.2022 al Direcţiei Urbanism, precum şi Avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;
Văzând Certificatul de Urbanism nr. 636 din 08.06.2021, precum şi Avizele de specialitate
solicitate prin Certificatul de urbanism ce au fost emise de instituţiile/organismele avizatoare
menţionate în Raportul de specialitate nr. 27627 din 30.03.2022;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului cu nr. 3238 din 12.01.2022, nr.
.......................) Avizul de oportunitate nr. 8 din 03.08.2021 aprobat prin Dispoziţia primarului nr.
1123 din 27.08.2021, precum şi Avizul Arhitectului Şef nr.......................... ;
în conformitate cu prevederile art.32 alin.l lit.c, art. 47,50,56 şi Anexa 1 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ulterioare, ale Ordinului
nr. 176/N/2000 al MLPTL şi ale Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 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;
în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, ale Ordinului
nr. 2701/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului;
în temeiul art. 129 alin.2 lit.c şi alin.6 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
în baza art.139 alin.3 lit.e respectiv art.196 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l.Se aprobă documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire
locuinţe semicolective'^ str. Crângului nr. 11, iniţiată şi finanţată de beneficiarii Pop Gheorghe
Alexandru şi soţia Pop Crina, documentaţie Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2Jnvestiţiile din zona reglementată se vor autoriza şi realiza cu respectarea prevederilor
cuprinse în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin prezenta hotărâre şi în conformitate cu
condiţiile/restricţiile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.
Art.3.Perioada de valabilitate a documentaţiei „Plan urbanistic zonal pentru construire
locuinţe semicolective^^ str. Crângului nr. 11, beneficiari Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop
Crina este de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii
acesteia în condiţiile expres reglementate de lege.
Art.4.Prin responsabilitatea Arhitectului şef, documentaţia de urbanism aprobată prin
prezenta hotărâre se comunică, în termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar. Agenţiei

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în fOrinat Electronic, pentru preluarea informaţiilor
în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară şi în geoportalul INSPIRE şi un exemplar
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Art.S.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia UrbanismArhitect şef-Serviciul urbanism.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
Primarul municipiului Zalău
Direcţia Administraţie Publică
Direcţia Urbanism-Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului
beneficiar

Voturi:

”pentru”
''împotrivă”
''abţineri''

PRIMAR,
Ionel Ciunt

DAP/SALA/VR lEx.
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg, 27599 din 30.03.2022

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind documentaţia de urbanism:
Jntocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe
SEMICOLECTIVE^^
str. Crângului, nr. 11, vis-a-vis de intrarea în Cimitirul Municipal
beneficiar: POP GHEORGHE ALEXANDRU şi soţia POP CRINA

Prin cererea nr. 21283 din 09.03.2022, Pop Gheorghe Alexandru solicită aprobarea
în Consiliul Local a documentaţiei: întocmire plan urbanistic zonal pentru construire
locuinţe semicolective, elaborat pentru un imobil format din teren situat în intravilanul
localităţii, pe str. Crângului, nr. 11.
Parcela reglementată prin PUZ propus, are o suprafaţă de 2.150,00 mp măsurată şi
2.173,00 mp din acte, fiind înscrisă în CF. nr. 59652 Zalău, nr. cad. 59652, proprietate
privată a numiţilor Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina.
Vecinătăţi:
- la Nord-Vest-terenuri private
- la Sud-Vest - terenuri private
- la Sud - str. Crângului
- la Sud-Est - terenuri private
Conform PUG - PUD Crângului LVI - locuinţe individuale şi cuplate cu max. 3
niveluri P, P+IE, P+2E, (S+P+IE).
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Se propune întocmire plan urbanistic zonal (PUZ) pentru construire locuinţe
semicolective cu câte 2 şi 3 apartamente.
Documentaţia este structurată conform normelor metodologice în vigoare, Indicativ
GN-010-2000 — Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului
urbanistic zonal. Legea nr. 350 din 2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul
şi Ordinul nr. 233 din 2016 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.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din
OUG. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a
proiectului de hotărâre şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău să analizeze şi să
hotărească cu privire la adoptarea acestuia.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău
Ionel CIUNT

-2-

>■

I

';

’to

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
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DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 27627 din 30.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre:
Jntocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe
SEMICOLECTIVE^’
str. Crângului, nr. 11, vis-a-vis de intrarea în Cimitirul Municipal
beneficiari: POP GHEORGHE ALEXANDRU şi soţia POP CRINA
Având în vedere:
- Referatul de aprobare cu nr. 27599 din 30.03.2022, elaborat de Primarul
Municipiului Zalău, în calitatea de iniţiator;
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism întocmire plan
urbanistic zonal pentru construire locuinţe semicolective, elaborat pentru un
imobil format din teren situat în intravilanul localităţii, pe str. Crângului, nr. 11,
proprietate numiţilor Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina;
- prevederile art. 136, alin. (3), alin. (8), lit. b) din OUG. nr. 57 din 2019 privind
Codul administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:
Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ:
Parcela reglementată prin PUZ propus, are o suprafaţă de 2.150,00 mp măsurată şi
2.173,00 mp din acte, fiind înscrisă în CF. nr. 59652 Zalău, nr. cad. 59652, proprietate
privată a numiţilor Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina.
Vecinătăţi:
9

- la Nord-Vest - terenuri private
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- la Sud-Vest - terenuri private
- la Sud - str. Crângului
- la Sud-Est - terenuri private
Conform PUG - PUD Crângului LVI - locuinţe individuale şi cuplate cu max. 3
niveluri P, P+IE, P+2E, (S+P+IE).
Funcţiunea dominantă a zonei este: locuinţe individuale şi cuplate cu maxim 3
niveluri P, P+IE, P+2E, (S+P+IE).
Caracteristici ale parcelelor: frontul la stradă minim 12,0 m iar suprafaţa minimă
a unei parcele construibile este de 300,00 mp.
Indici urbanistici: POTmax = 35%; CUTmax = 1,05 mp Adc/mp teren
Regim de înălţime: P, P+IE, P+2E, (S+P+IE), maxim 9,00 m la streaşină.
Descrierea soluţiei
Se propune întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea extinderii
potenţialului funcţiunii de locuire cu locuinţe semicolective, păstrând dimensiunile reduse
în plan ale viitoarelor construcţii.
Zona va putea fi utilizată pentru construirea unui ansamblu de locuinţe
semicolective

cu

câte

2

şi

3

apartamente

zona

de

locuinţe

individuale/cuplate/semicolective cu maxim 3 apartamente fiecare - Ls.
Funcţiunea dominantă: locuinţe individuale/cuplate/semicolective (max. 3 ap.),
cu regim de înălţime maxim D+P+l.
Funcţiuni complementare: servicii profesionale din categoria celor liberale cu
condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200,00 mp.ADC, să nu genereze
transporturi grele şi să nu afecteze liniştea, securitatea şi salubritatea zonei; se recomandă
ca acestea să fie dispuse la intersecţii şi să se considere că au o arie de servire de 250,00
metri; se admite mansardarea ulterioară numai a clădirilor parter sau demisol+parter, cu
luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafeţe desfăşurate pentru
nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; anexe gospodăreşti cu
condiţia realizării acestora din materiale durabile şi finisaje asemănătoare locuinţelor
(garaje, foişoare etc.); în zonele indicate cu riscuri de alunecare, autorizaţia de construire
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se va elibera numai cu condiţia elaborării unor studii specifice (geotehnic etc.) care indică
măsurile de consolidare generală şi locală pentru fiecare construcţie în parte cât şi
măsurile specifice de prevenire a tuturor efectelor de risc.
Utilizări permise; toate tipurile de construcţii şi amenajări care corespund
funcţiunii zonei şi îndeplinesc condiţiile regulamentului.
Utilizări interzise: locuinţe colective; activităţi poluante de orice natură, cu risc
tehnologic sau care incomodează temporar sau permanent traficul, precum spaţii
comerciale, de alimentaţie publică, funcţiuni agro-zootehnice, staţii de întreţinere şi
reparaţii auto etc.; construcţii provizorii de orice natură, mai puţin lucrările de organizare
de şantier; activităţi care utilizează pentru depozitare teren vizibil aparţinând circulaţiilor
publice sau instituţiilor publice; depozitări de materiale refolosibile; anexe gospodăreşti
destinate creşterii animalelor (porcine, bovine, ovine, cabaline etc.) altele decât cele
specifice pentru un animal (max. 2) de companie; depozitare pentru vânzare a unor
cantităţi de substanţe inflamabile sau toxice; platforme de precolectare a deşeurilor
urbane, cu excepţia punctelor special organizate pentru colectare selectivă (sticlă, hârtie,
PET etc).
Accesulpietonal şi auto
Accesul auto şi pietonal se realizează direct din str. Crângului.
Zona asigură posibilitatea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor pe cel
puţin o latură.
Necesarul de parcaje
Toate locuinţele vor avea minim 1 loc de parcare aferent fiecărei unităţi locative,
amenajată în interiorul parcelei.
Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există
norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd
un număr mai mare de locuri de parcare.
Amplasarea clădirilor faţă de limitele parcelei/unele faţă de altele
Se va respecta o distanţă de minim H/2 faţă de limitele laterale ale parcelelor, dar
nu mai puţin de 3,0 m.
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Se admite de regulă o distanţă minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă egală
cu jumătatea construcţiei celei mai înalte dar nu mai mică de 5,00 m.
Depozitarea controlată a deşeurilor
Deşeurile se vor colecta selectiv în pubele şi containere, care vor fî depozitate în
locuri special amenajate, urmând ca acestea să fie preluate şi transporate de către o firmă
de salubritate autorizată.
Se propune amenajarea unui punct gospodăresc în incintă.
Echipare edilitară
Ana potabilă: se va sigura prin racordarea la reţelele publice existente de pe strada
Crângului. Branşamentul de apă va fî realizat prin conducte de PEID şi va fî prevăzut cu
apometru general. Imobilele vor fi conectate la reţeaua de incintă propusă prin racorduri
individuale pentru fiecare apartament. Soluţia tehnică de realizare a alimentării cu apă va
fi definitivată în urma obţinerii avizului de principiu eliberat de către SC Compania de
Apă Someş SA.
Canalizarea menajeră: va fi realizată prin conducte din PVC SN8 de tip KG cu
diametrul de 200 mm, cu asigurarea curgerii gravitaţionale. Pe traseul reţelei de canalizare
vor fi amplasate cămine de vizitare conform prevederilor normativului NPl 33/2-2013 şi
SR 3051. Căminele vor fi realizate din elemente prefabricate din beton, prevăzute cu
capace de vizitare carosabile. Imobilele vor fi racordate la reţeaua de canalizare prin
racorduri individuale din conducte de PVC de tip KG cu diametrul minim de 110 mm şi
cămin propriu de racord. Panta de montare a conductelor va urmări panta terenului, cu
respectarea asigurării vitezelor minime şi maxime de curgere. în zonele în care nu se
asigură condiţia de curgere sub valoarea vitezei maxime, se vor prevedea cămine de
rupere de pantă. Adâncimea de pozare a conductelor va fi de minim 1,00 m. Reţeaua de
canalizare propusă va fi racordată la cea existentă în zona amplasamentului studiat.
Apele pluviale: vor fi colectate printr-un sistem de canalizare îngropat, realizat din
conducte de PVC de tip KG SN8 cu diametrul de 200/250 mm, guri de scurgere şi cămine
de vizitare. Gurile de scurgere vor fi amplasate pe ambele părţi ale carosabilului şi vor fi
conectate la reţea prin conducte din PVC cu diametrul de 160 mm. Conductele vor fi
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pozate sub adâncimea minimă de îngheţ. Curgerea apelor va fi realizată gravitaţional.
Panta de montare a conductelor va urmări panta terenului, cu respectarea asigurării
vitezelor minime şi maxime de curgere. în zonele în care nu se asigură condiţia de curgere
sub valoarea vitezei maxime, se vor prevedea cămine de rupere de pantă. Apele pluviale
vor fi descărcate la reţeaua existentă în zona amplasamentului studiat.
Racordarea la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare va fi realizată cu
respectarea normelor şi normativelor tehnice în vigoare. La realizarea acestor lucrări se
vor respecta procedurile de avizare/autorizare ale operatorului serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare din localitate, SC Compania de Apă Someş SA.
Reţele electrice: alimentarea cu energie electrică va fi asigurată de la reţeaua
electrică existentă pe strada Crângului, prin cabluri armate de tip ACYABY pozate
subteran. în zona analizată va fi prevăzută o firidă de distribuţie de tip E2+6 din care vor
fi conectate firidele de distribuţie, contorizare şi protecţie propuse. Acestea vor fi
amplasate pe faţadele imobilelor şi vor fi racordate individual prin cabluri armate de tip
CYABY pozate subteran. Pentru fiecare apartament în parte vor fi realizate racorduri în
cabluri armate de tip CYABY pozate subteran, conectate la FDCP-urile propuse. Soluţia
tehnică de realizare a alimentării cu energie electrică în zonă va fi definitivată în urma
obţinerii avizului tehnic de racordate emis de furnizorul local.
Amplasamentul va fi prevăzută cu iluminat public stradal, prin corpuri de iluminat
eficiente energetic montate pe stâlpi şi racordate la sistemul public din zonă.
Conectarea la reţelele de telecomunicaţii ale furnizorilor din zonă se va realiza prin
trasee de cabluri pozate îngropat.
Gaze naturale: alimentarea cu gaze naturale se va sigura din reţeaua existentă în
zonă.
Salubritate: Toate construcţiile vor fi prevăzute cu amenajări în interiorul parcelei
pentru colectarea deşeurilor menajere în containere.
Plantări de zone verzi
Se vor asigura spaţii verzi ornamentale pe terenurile libere din vecinătatea
construcţiilor, pe lângă aleile carosabile şi pietonale.
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Bilanţul teritorial propus la nivelul zonei studiate este:

BILANŢ
TERITORIAL

EXISTENT
mp
2179

Suprafaţa teren
Suprafaţa
construită
Suprafaţa
desfăşurată
Suprafaţa
verzi

spaţii

Suprafaţa
circulaţii
Regimul
înălţime

PROPUS
%

100

OBSERVAŢII

mp
2179

%

100

0

552.40

0

1250.00

0

806.60

37.02

0

820.00

37.63

de

25.35

D+P+1

Regim max. de
inaltime D+P+1

P.O.T.

0

25.35

P.O.T.
max
propus= 35 %

C.U.T.

0

0.57

C.U.T.
max
propus = 1.05

Pentru documentaţia de urbanism în cauză informarea şi consultarea publicului s-a
derulat conform Ordinului MDRT nr. 2701/30.12.2010 de aprobare a Metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, coroborate cu cele ale Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea
terioriului, aprobat prin H.C.L. nr. 97 din 19.04.2019 şi completat cu H.C.L. nr. 161 din
30.05.2019.
Informarea şi consultarea populaţiei s-a desfăşurat după cum urmează:
Etapa I - Implicarea publicului în etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de
elaborare PUZ: 28.09.2021 - 15.10.2021.
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Etapa II - Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ:
22.11.2021 -16.12.2021.
La finalul acestor două etape de informare şi consultare a publicului s-a întocmit
Raportul informării şi consultării publicului cu nr. 3238 din 12.01.2022.
Documentaţia tehnică, proiect nr. 3/2021 întocmit de de PAUL G. POP - BIROU
INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ, este în conformitate cu GHIDUL PRIVIND
METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUT - CADRU AL PLANULUI
URBANISTIC ZONAL, indicativ GM 010 - 2000, elaborat de MLPAT. Şef proiect,
specialist membru RUR; arh. Carmen Mariana NĂDĂŞAN; Proiectat/desenat: arh.
Paul POP.
Documentaţia conţine toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbansim nr. 636
din 08.06.2021, emis în scopul: ^Jntocmire plan urbanistic zonal pentru construire
locuinţe semicolective^\ str. Crângului, nr. 11 şi prin Avizul de oportunitate nr. 8 din
03.08.2021, aprobat cu Dispoziţia nr. 1123 din 27.08.2021 al Primarului Municipiului
Zalău:
- Decizia etapei de încadrare a planului nr. 31 din 23.12.2021 - Agenţia pentru
Protecţia Mediului Sălaj;
- Aviz de începere a lucrării nr. 992 din 2021 - Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Sălaj;
- Proces verbal de recepţie nr. 42 din 13.01.2022 - Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Sălaj;
- Aviz de amplasament nr. 9807 din 19.10.2021 - SC Compania de Apă Someş SA;
- Aviz de amplasament favorabil nr. 6060211002763 din 26.10.2021 - SDEE
Transilvania Nord - Sucursala Zalău;
- Aviz de principiu favorabil nr. 213332372 din 18.10.2021 - Delgaz Grid SA;
- Aviz favorabil nr. 251 din 27.10.2021 - Telekom România Communications SA;
- Aviz de principiu nr. 1237 din 27.10.2021 - SC Brantner Enviroment SRL;
- Aviz nr. 20 din 24.11.2021 — Comisia Locală de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului;
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- Notificare de asistenţă de specialitate nr. 264 din 18.10.2021 - Direcţia de Sănătate
Publică Sălaj;
- Adresa nr. 4055 din 19.10.2021 - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj - planul
nu necestită aviz SGA;
- Acord favorabil nr. 4247935 din 23.11.2021 - Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj;
- Aviz nr. 297 din 17.11.2021 -A.N.I.F. Sălaj;
- Aviz de principiu nr. 63 din 19.11.2021 - Poliţia Municipiului Zalău-Birou Rutier;
- Studiu de însorire din care rezultă că se asigură însorirea pe o durată de minim 1,5
ore la solstiţiul de iarnă a încăperilor de locuit din clădirile învecinate.
La elaborarea D.T.A.C., pe baza căruia se va emite autorizaţia de construire pentru
obiectivul propus prin documentaţia de urbanism în cauză, se vor avea în vedere condiţiile
impuse prin avizele mai sus menţionate.
Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism se propune a fi de 1 an de la
data aprobării acesteia şi se extinde, de drept, pe toată perioada procedurii de autorizare a
executării lucrărilor de construire.
Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre iniţiat.
ARHITEO^ ŞE
arh. Vlad Andrei PE

ŞEF SERVICIU,
ing. Terezia GĂVRĂ
/

ÎNTOCMIT,
ing. Szil/Ql MARIAN

DU-AS/SUAT/MSZ/2 ex.
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 3238 din 12.01.2022

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU ETAPA
PREGĂTITOARE ŞI ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE URBANISM:
PLAN URBANISTIC ZONAL
Jntocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe
SEMICOLECTIVE’^
str. Crângului, vis-a-vis de intrarea în Cimitirul Municipal
beneficiar: POP GHEORGHE ALEXANDRU şi soţia POP CRINA
Având în vedere prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/30.12.2010 de aprobare a
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, coroborate cu cele ale
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04.2019 şi
completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019, s-au finalizat primele două etape de informare
şi consultare a publicului, respectiv Etapa pregătitoare şi Etapa elaborării propunerilor,
necesare aprobării planului.
Amplasament
Amplasamentul studiat este compus din teren intravilan în suprafaţă de 2.179,00
mp, înscris în CF. nr. 59652 Zalău, nr. cad. 59652.
Vecinătăţi:
>
- la Nord-Vest - terenuri private
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la Sud-Vest - terenuri private
la Sud - str. Crângului
la Sud-Est - terenuri private
Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ing. Marian
Szilvia din cadrul Direcţiei Urbanism — Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, telefon: 0260-610550, int. 137.
Documente eliberate de Municipiul Zalău în vederea elaborării documentaţiei de
urbanism, care are ca finalitate aprobarea acesteia, sunt:
- CU nr. 636 din 08.06.2021, emis în scopul întocmirii documentaţiei de urbanism
mai sus amintite;
- Avizul de Oportunitate al Arhitectului Şef nr. 8 din 03.08.2021;
- Dispoziţia Primarului Municipiului Zalău nr. 1123 din 27.08.2021 privind
aprobarea Avizului de oportunitate nr. 8 din 03.08.2021.
Etapa I — Implicarea publicului în etapa pregătitoare — anunţarea intenţiei de
elaborare PUZ: 28.09.2021 - 15.10.2021
A

In data de 28.09.2021 s-a întocmit Anunţul public nr. 68326 cu privire la intenţia
beneficiarilor. Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina, de elaborare a unui Plan
Urbanistic Zonal (PUZ): întocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe
semicolective.
Acest anunţ public a fost afişat în 30.09.2021 la sediul şi pe site-ul Primăriei
Municipiului Zalău (www.zalausj.ro), precum şi în presa locală, prin intermediul
cotidianului Graiul Sălajului din data de 30.09.2021. De asemenea, în data de 30.09.2021
a fost amplasat pe teritoriul zonei studiate un panou de informare, rezistent la intemperii,
conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 - A. Model panou 1.
Observaţiile şi sugestiile în scris a cetăţenilor interesaţi privind intenţia de
elaborare a planului de urbanism amintit puteau fi transmise până în data de 15.10.2021,
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iar răspunsurile la eventualele sesizări urmau a fi publicate pe site-ul Primăriei
Municipiului Zalău (www.zalausj.ro - secţiunea Informaţii PubliceAJrbanism) până în
data de 22.10.2021.
In cadrul acestei etape nu au fost înregistrate la Primăria Municipiului Zalău
observaţii, sugestii sau alte adrese privitoare la PUZ-ul în discuţie.
Etapa II - Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ:
22.11.2021 -16.12.2021
S-a întocmit anunuţul public nr. 82419 din 22.11.2021, privind finalizarea
propunerilor preliminare pentru PUZ-ul în cauză. Acest anunţ a fost afişat în 24.11.2021
la afişierul şi pe site-ul oficial al Primăriei Muncipiului Zalău şi a fost publicat, prin grija
beneficiarului, în ziarul Graiul Sălajului în data de 24.11.2021 şi a fost transmis prin
poştă proprietarilor de terenuri învecinate cu cea studiată prin PUZ: Luka Alexandru,
Bara Radu, Mike Ferencz-Robert, Sălăjan Victor-Loredan, Săbăciag Daniel-Marius, Bara
Hunor-Lajos, Tyukodi Oliver, Altana SON SRL, Cojan loniţă, Poptean Doina-Mariana,
Pop Adriana-Lucia.
Concomitent cu publicarea anunţului a fost amplasat pe teritoriul zonei studiate un
panou de informare, rezistent la intemperii, conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 B. Model panou 2.
A

In cadrul celei de a doua etape de informare şi consultare a publicului, în
conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/30.12.2010 de aprobare a
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, coroborate cu cele ale
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04.2019 şi
completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019 observaţiile sau sugestiile cetăţenilor s-au
putut depune la Centrul de Relaţii cu Publicul până în data de 16.12.2021, dată la care a
fost organizată şi o dezbatere publică privind documentaţia de urbansim în cauză. La
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această dezbatere nu s-au prezentat cetăţeni interesaţi de planul urbanistic zonal propus şi
nici nu au fost înregistrate observaţii legate de acesta.
Astfel sunt finalizate primele două etape de informare şi consultare a publicului din
■ Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 din J9.04.2019 şi
completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019, drept pentru care se întocmeşte prezentul
Raport de informare şi consultare a publicului pentru etapa pre2ătitoare şi etapa
elaborării propunerilor privind documentaţia: întocmire plan urbanistic zonal pentru
construire locuinţe semicolective, beneficiari: Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop
Crina, care se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Zalău
(www.zalausj .ro).
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DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Ca urmare a cererii adresate de POP GHEORGHE ALEXANDRU,
înregistrată cu nr. 45702 din 02.07.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.
35012001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 8 din 03.08.2021

^

A.

m vederea: întocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe
semicolective, pentru imobilul format din teren proprietate privată a numitului POP
GHEORGHE ALEXANDRU, cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ:
Amplasamentul studiat este compus din teren intravilan în suprafaţă de
2.179,00 mp, înscris în CF. nr. 59652 Zalău, nr. cad. 59652.
Vecinătăţi:
- la Nord-Vest - terenuri private
- la Sud-Vest - terenuri private
- la Sud - str. Crângului
- la Sud-Est - terenuri private
2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi:
Conform PUG - PUD Crângului LVI - locuinţe individuale si cuplate cu max.
3 niveluri P, P+IE, P+2E, (S+P+IE).
Funcţiunea dominantă a zonei este: locuinţe individuale şi cuplate cu maxim 3
niveluri P, P+iE, P+2E, (S+P+IE).
Caracteristici ale parcelelor: frontul la stradă minim 12,0 m, iar suprafaţa minimă a
unei parcele construibile este de 300,00 mp.
Indici urbanistici: POTmax = 35%; CUTmax = 1,05 mp Adc/mp teren
Regim de înălţime: P, P+IE, P+2E, (S+P+lE), maxim 9,00 m la streaşină.
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Se propune întocmire plan urbanistic zonal (PUZ) pentru construire locuinţe
semicolective cu câte 2 şi 3 apartamente.
3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):
- POT propus = 25,35%; CUTpropus = 1,05 mpADC/mp.teren
- POTmax admis = 35,00%; CUTmax admis -1,05 mpADCjmp.teren
- regimul de înălţime maxim admis: D+P+1
- înălţimea maximă admisă la streaşină: 9,00 m, calculată de la cota ±0.00 —
cota pardoselii finite a parterului.
4. Dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor,
utilităţilor:
- sistematizare verticală şi amenajări de incintă aferente clădirilor - alei, parcaje,
rigole, spaţii verzi;
- se va prevedea minim 2,00 mp spaţiu verde pentru fiecare locuitor;
- fiecare unitate individuală va avea minim 1 loc de parcare amenajat în incintă;
- se interzice staţionarea autovehiculelor în afara incintei, pe domeniul public;
- rezolvarea echipării edilitare: alimentarea cu apă, curent electric şi gaz se vor
realiza de la reţeaua existentă în zonă;
- se va amenaja obligatoriu un punct gopodăresc în interiorul parcelei.
5. Capacităţile de transport admise: categoriile de transport rutier permise în zonele
rezidenţiale.
6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ:
a) Avizul administratorului reţelei de apă/canal;
b) Avizul administratorului reţelei electrice;
c) Avizul administratorului reţelei de gaz;
d) Avizul administratorului reţelei de telefonizare;
e) Avizul administratorului de salubritate;
f) Avizul comisiei de urbanism;
g) Aviz O.C.P.I. de începere a lucrărilor topografice şi recepţia lucrărilor
topografice;
h) Punct de vedere I.S.U. Sălaj;
i) Aviz S.G.A. Sălaj;
j) Aviz A.P.M. Sălaj;
k) Aviz D.S.P. Sălaj;
l) Aviz A.N.I.F Sălaj;
m) Aviz Poliţia Rutieră.
7. Obligaţiile iniţiatorului PUZ ce derivă din procedurile specifice de informare şi
consultare a publicului:
Se vor parcurge etapele informării şi consultării publicului potrivit Ordinului
MDRT nr. 2701130.12.2010 de aprobare a Metodologiei de informare şi consultare a
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publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism şi Regulamentului Local de Implicare a Publicului în
Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04.2019, completat prin HCL. nr. 161 din
30.05.2019, după cum urmează:
1. Etapa pregătitoare
- pentru demararea etapei pregătitoare, beneficiarul va depune la Centrul de
Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Zalău o cerere însoţită de
copia certificatului de urbanism, copia avizului de oportunitate, memoriu de
prezentare, planul de încadrare în zonă şi planul de situaţie propus;
- iniţiatorul PUZ-ului va publica în presa locală un anunţ privind intenţia de
elaborare a documentaţiei de urbanism; modelul anunţului şi termenele privind
primirea observaţiilor din partea publicului interesat se vor stabili de către
Direcţia Urbanism - Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Zalău;
- iniţiatorul PUZ-ului va afişa într-un loc vizibil, pe teritoriul zonei tratate, un
panou de informare cu privire la intenţia de elaborare PUZ; panoul va fi
conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 - A. Model panou 1.
- dovada afişării anunţului de iniţiere în ziar şi la amplasament a panoului de
informare (fotografii) se vor depune la dosarul de iniţiere.
2. Etapa elaborării propunerilor
- iniţiatorul PUZ-ului va depune o cerere în vederea parcurgerii etepei elaborării
propunerilor la Centrul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului
Zalău, însoţită de o documentaţie care să cuprindă propunerile preliminare din
PUZ;
- iniţiatorul PUZ-ului va publica în presa locală un anunţ privind demararea
etapei de elaborare a propunerilor preliminare; modelul anunţului şi termenele
privind primirea observaţiilor din partea publicului interesat, cât şi data
dezbaterii publice în ceea ce priveşte planul de urbanism în cauză, se vor stabili
de către Direcţia Urbanism - Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului
Zalău;
- iniţiatorul PUZ-ului va înştiinţa în scris proprietarii terenurilor învecinate celei
care a generat elaborarea documentaţiei de urbanism, posibil afectaţi de
aceasta, privind etapa elaborării propunerilor preliminare; dovada anunţului din
presa locală şi înştiinţările în scris a proprietarilor terenurilor învecinate vor
face parte integrantă din documentaţia finală;
- iniţiatorul PUZ-ului va afişa într-un loc vizibil, pe teritoriul zonei tratate, un
panou de informare cu privire la etapa elaborării propunerilor preliminare a
documentaţiei; panoul va fi conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 - B.
Model panou 2.
- dovada afişării anunţului de consultare în ziar şi la amplasament a panoului de
informare (fotografii), respectiv dovada transmiterii anunţului către prorietarii
de terenuri învecinate, se vor depune la dosarul de consultare.
3. Etapa aprobării planului
-3-
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- beneficiarul PUZ-ului va depune o cerere în vederea parcurgerii etapei de
transparenţă decizională la Centrul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei
Municipiului Zalău, însoţită de documentaţia de urbanism completă, în 4
exemplare, din care 1 original (piese scrise, piese desenate, avizele solicitate
prin CU emis în scopul întocmirii PUZ, CD cu fişierele PDF şi DWG/DXF);
- după expirarea perioadei de transparenţă decizională, conform art. 59, alin. (4)
din Regulamentului Local de Implicare a Publicului în Elaborarea sau
Revizuirea Planurilor de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înainte ca
planul de urbanism să fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului
Zalău, beneficiarul PUZ-ului va face dovada restituirii către Municipiului
Zalău a cheltuielilor efectuate cu publicarea anunţului prevăzut de art. 7 din
Legea nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională din administraţia
publică.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate
a Certificatului de urbanism nr. 636 din 08.06.2021, emis de Primarul Municipiului
Zalău.

VICEPMMAfe.—
Teodor
>

ARHITECT ŞEE
h. Vlad An#ei PETRE

ŞEF SERVICIU
ing. Terezia GĂVRĂ

!

li ?cc
întocmit,
ing. SzilviaMi^

.. -K.-.

DUAT-AS/MSZ/2EX

-4-

{

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
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Fax.(40)260.661869
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) 2021
privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru întocmire *‘Plan urbanistic zonal
pentru construire locuinţe semicolective” - pentru imobilul situat în Zalău, strada Crângului
nr.FN, beneficiari Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Cristina
Primarul municipiului Zalău,
Având în vedere:
-Avizul de oportunitate nr.8 din 03.08.2021 întocmit de Direcţia Urbanism -respectiv
Arhitectul şef al Municipiului Zalău;
-Certificatul de urbanism nr. 636 din 08.06.2021 emis de Primarul Municipiului Zalău;
-Referatul de aprobare al Direcţiei Urbanism - respectiv Arhitectul şef al Municipiului Zalău
nr. 57208 din 17.08.2021;
în conformitate cu prevederile art.32 alin.l lit.c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;
în temeiul art.155 alin.l lit.e) şi art.196 alin.l lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
DISPUN
Art.l.Se aprobă AVIZUL DE OPORTUNITATE nr.8 din 03.08.2021 întocmit de Direcţia
Urbanism - respectiv Arhitectul şef al Municipiului Zalău pentru elaborarea documentaţiei de
urbanism “Plan urbanistic zonal pentru construire locuinţe semicolective” - pentru imobilul
situat în Zalău, strada Crângului nr.FN, beneficiari Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop
Cristina, anexat prezentei dispoziţii.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia Urbanism- *
Arhitect şef.
Art.3.Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-Primarul municipiului Zalău
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
-Direcţia administraţie publică
-Direcţia Urbanism- Arhitect şef
-beneficiar PUZ.
PRIMi^
loneLXJunt
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaş

r
ROMÂNIA
JUDEŢUL SALAJ
PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALĂU

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 636 din 08.06.2021
în Scopul: ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE SEMICOLECTIVE

Ca un-nare a cererii nr. 34514 din 21.05.2021 adresată de POP GHEORGHE ALEXANDRU, cu domiciliul în
judeţul SALAJ MUNICIPIUL ZALAU cod poştal.....Str. Andrei Şaguna nr. 80/6 bl.
SC.
et.
ap.
telefon/fax.....e-mail...... ,
Pentru imobilul teren situat în: judeţul SALAJ MUNICIPIUL ZALAU cod poştal.....Str. Crângului nr. FN bl. ..
SC.......et........ ap........
sau identificat prin Pian de încadrare în zonă conform P.U.G. 2010 Zalău; Plan de situaţie; Extras C.F.;
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 14/2006, faza PUG , aprobată prin Hotărârea
CONSILIULUI LOCAL ZALAU nr. 117/17.05.2010, Prelungit termenul de valabilitate cu Hotărârea Consiliului
Local Zalău nr. 161/15.05.2020.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:
l^PEGIMUL JURIDIC:
ImooiTul este constituit din teren proprietate privată a numiţilor Pop Gheorghe Alexandru şi soţia Pop Crina, înscris în C.F. nr. 59652
Zalău, nr. cad. 5911, în suprafaţă de 2179 mp şi este situat în intravilanul Municipiului Zalău;Se notează intabulare, drept de servitute de
trecere în fav. parcelei cu nr. topografic 1471/1/1/a/l/b/l/b, nr. top. 1471/l/l/a/2/2/a/2 din CF 8069
2. REGIMUL ECONOMIC:
ConfORM PUG 2010 - PUD Crângului LVI - locuinţe individuale şi cuplate cu max. 3 niveluri P, P+IE, P+2E, (S+P+IE); Imobilul se află
în zona ”C” de impozitare fiscală a Municipiului Zalău; Categoria de folosinţă conform C.F. - arabil;
3. REGIMUL TEHNIC:
LVI - locuinţe, individuale şi cuplate cu max. 3 niveluri P, P+IE, P+2E, (S+P+lE);Condiţii de construibilitate: front la stradă minim 12,00
m, suprafaţa minimă 300,00 mp, Hmax=9,00 m la streaşină, POTmax=35%, CUTmax=l,05mpadc/mp; clădirea se va retrage de la
aliniament cu minim 5,00 m, respectând însă aliniamentul construcţiilor existente; se va asigura un garaj şi un loc de parcare pe fiecare
parcelă şi plantarea unui arbore la fiecare 50,00 mp de teren; împrejmuirea laterală va avea maxim 2,20 m înălţime, realizată din lemn,
metal, zidărie sau plasă de sârmă dublată de gard viu, împrejmuirea la stradă se va realiza din materiale uşoare (lemn, metal) cu sau fără
soclu de 30-50 cm cu înălţimea maximă de 1,80 m; distanţa între construcţiile de pe aceeaşi parcela va fi egală cu jumătatea construcţiei
celei mai înalte dar nu mai mică de 3,00 m
Prezentul certificat de urbanism POATE FI utilizat în scopul declarat pentru:
ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE SEMICOLECTIVE
|■|^IFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A
il^UTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII.

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrăi^or de construcţii - de construire/de desfiinţare solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediulmi
Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, loc. Zalău, str. ParculjCjifnr. 2
în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE
şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în leg^atură cu mediul şi modificarea, cu privire la
participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială
de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/ ncîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.
In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfBşoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii
documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.
în vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice,
centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.
în aceste condiţii:_____________________________________________ ___________________________________
După primirea prezenmiui certificat dc urbanism, titularul arc obligaţia dc a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii
demarării procedurii dc evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii dc evaluare adecvată. în urma evaluării iniţiale a notificării privind intenţia dc realiz.arc a proiectului se va emite
___________________________________ punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
_____________________________________
în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica
_____ _______________ acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii._____________________
în situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a
______________________________
investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente._____________________________________

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele
documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
/\ y'
b) dovada titlului asupra imobilului, teren, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extraku de carte funciară de
informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale)

□

□

□

r
D.T.A.C.

D.T.O.E.

D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile de amplasament stabiljte prin certificatul de urbanism:
d.l) avize şi acorduri privind utilităţile urbane/i infrastructura (copie)
EI alimentare ci^ă
IEI gaze ^(^rale
El canaliz^e
/ S telefdfiizare
S alimentare cu energie elecldcă S salubijjfâte
□ alimentare cu energie termică □ transport urban
Alte avize/acorduri:
Elaborarea PUZ se va face în baza avizului de oportunitate emis de Arhitectul Şef; Studiu de fundamentare în vederea eliberării
avizului de oportunitate, întocmit conf. Legii 350/2001, art.32, alin. (3); Conform art. 32, alin. (6) din Legea 350/2001 privind
Amenajarea teritoriului şi urbanismul, D.T.A.C se va întocmi numai după aprobarea P.U.Z de către Consiliul Local; Se vor
parcurge etapele informării si consultării publicului conform ordinului M.D.R.P. nr. 2701 din 2010 si a Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau sevizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL nr 97 din
19.04.2019 şi completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019;
d.2) avize şi acorduri privind:
□ securitatea la incendiu ,
□ protecţia civilă
El sănătatea populaţiei
//
d.3) avize / acorduri spedifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie)'
Aviz Comisia de Urbanism; Docuinentaţie cadastrală în Stereo 1970 vizată de aC.P.I. -\Ka.D.; O.C^'i. (Aviz de începere/
lucrărilor si recepţia lucrărilor to/ografice); Extras din planul cadastral, eli^at de O.C.P.I. Sălaj/actualizat la zi; Avi^.G.A.;
Punct de v edere ISU; Aviz A.NţJ/F. privind îmbunătăţirile funciare din zon^
j ş j
d,4) studii de specialitate (I exemplar original):
Studiu geotehnic;
e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie);
f) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
Taxă aviz Comisia de Urbanism; Costuri conform Art. 59, alin. (2) din Regulamentului Local de Implicare a Publicului în
Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism şl Amenajarea Teritoriului, aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04 2019’ si
completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019;
Prezentul certificat de^^isrg;|re valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIl^^i^
Ion

SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaş

ARHITEOTŞER,
arh.Vlad A/arei pii

a
\

ŞEF SERVICIU,
ing. Terezia Găvră

4

Achitat taxa de 27,00 lei, conform chitanţei nr. 114084065600 din 20.05.2021
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de

i 4

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si
completările ulterioare.
întocmit,
Alexandra Coste

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data de
urbanîsm^^^^*^^

°
PRIMAR,

până la data de.......................

^ valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de
SECRETAR GENERAL,

SEF SERVICIU,

L.S.
Data prelungirii valabilităţii
Achitat taxa de ..................
lei conform chitanţei nr........
Transmis solicitantului la data de
direet/prin poştă

ARHITECT ŞEF,

din

