CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 22
Din 21 iulie 2016
Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ (Plan Urbanistic
Zonal) pentru „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC ȘTEI, FAZA
PUZ”, pentru Lacul de Agrement al orașului Ștei, identificat prin CF nr.
50666, Ștei, în suprafață totală de 36.289 mp.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate – expunere de motive,
înregistrate la nr. 2439/2016 întocmit de dl. Mu Dan, consilier în
cadrul serviciului U.A.T. din Primăria oraşului Ştei, prin care propune
aprobarea documenta iei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
„AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC TEI, FAZA PUZ”, pentru Lacul de
Agrement al ora ului tei, identificat prin CF nr. 50666, tei, în suprafa ă
totală de 36.289 mp.
Văzând HCL nr. 67/02.07.2016 Privind aprobarea formării unui număr
cadastral în suprafaţă de 36289 mp, (Lacul de agrement), precum și
aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea Oraşului
Ştei, conform poziției nr. 37 din HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Bihor, anexa nr. 8,
privind inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Ștei, HCL nr. 91/13.08.2016 Privind aprobarea
modificării HCL nr. 67/02.07.2015 Privind aprobarea formării unui număr
cadastral în suprafaţă de 36289 mp, (Lacul de agrement), precum și
aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea Oraşului
Ştei, conform poziției nr. 37 din HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Bihor, anexa nr. 8,
privind inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Ștei, precum i HCL nr. 114/29.10.2015 Privind
aprobarea întocmirii unui Proiect Tehnic pentru reabilitarea și amenajarea (la
nivelul normelor și standardelor europene) a Lacului de Agrement al orașului
Ștei.
Văzând Certificatul de Urbanism nr. 6/18.04.2016;
inând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările i completările ulterioare
i ale Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările i completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările
i completările
ulterioare,în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordinal MDRT 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 precum
i
a Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c), alin. (5) lit. c), alin. (6), lit.
a) pct. 2, art. 45, alin. (2), lit. e) i art. 115 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă documenta ia de urbanism PUZ (Plan Urbanistic
Zonal) pentru „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC TEI, FAZA PUZ”,
pentru Lacul de Agrement al ora ului tei, identificat prin CF nr. 50666,
tei, în suprafa ă totală de 36.289 mp, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului
Ştei, consilierul juridic al Consiliului Local, Ştei, Serviciul Contabilitate i
Serviciul UAT din cadrul Primăriei ora ului tei.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului
Ştei;
- Serviciul UAT;
- Serviciul Contabilitate;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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