ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PUZ-Centru de Reintegrare
Comunitara Caransebes'' in extravilanul municipiului Caransebes, sat apartinator Jupa,
proiect nr. 300/03.2015 al arhitectului Ana Aura Serdesniuc
Consiliul local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
30.07.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare
si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectură din cadrul Consiliului Local al
municipiului Caransebeş,
Vazand documentatia de urbanism in faza PUZ pentru lucrarea ,,PUZ-Centru de
Reintegrare Comunitara Caransebes'' proiect nr. 300/03.2015 al arhitectului Ana Aura
Serdesniuc,
Vazand Raportul nr.19477/29.07.2015 al Serviciului Autorizari,Avizari,Urbanism si
cererea nr. 19477/29.07.2015 a Asociatiei Jesus Christ Living Hope Ministry,
Ca urmare a dezbaterilor publice din perioada 04.05.2015-04.06.2015 , a prevederilor
PUZ si vazand raportul privind informarea si consultarea publicului in conformitate cu
Ordinul nr.2710/2010,
Avand in vedere avizele organismelor teritoriale interesate si rezultatul impactului
asupra mediului si sanatatii populatiei,
Vazand Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996, republicat
in 2002 si Ordinul nr.37/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice, al MLPAT pentru
aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru
al PUD,
Văzând prevederile Legii nr.350/2001 actualizata privind amenajarea teritoriului si
urbanismul si anexa 1 la aceasta,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (5), lit. (c) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal privind lucrarea ,,PUZ-Centru de
Reintegrare comunitara Caransebes'' in extravilanul municipiului Caransebes, sat
apartinator Jupa,
proiect nr.300/03.2015 al arhitectului Ana Aura Serdesniuc,
documentatie ce face parte integranta din prezenta hotarare, beneficiar Asociatia Jesus
Christ Living Hope Ministry.
Art2. Valabilitatea PUZ este de 5 ani sau pana la inlocuirea lui dupa 12 luni de la
prezenta hotarare cu alte prevederi aprobate conform legii.
Art.3. Planul Urbanistic Zonal se va corela cu celelalte documentatii si reglementari
de urbanism si va sta la baza activitatii urbanistice in municipiu si la eliberarea
certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire.Prevederile continute in
documentatia specificata la art.1, vor fi facute publice prin toate mijloacele de informare.
Art.4. Documentatile aprobate anterior care intra in contradictie cu prezentele
prevederi devin nule de drept.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin.
(2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
– Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
– Primarul municipiului Caransebeş;
– Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
– Asociatia Jesus Christ Living Hope Ministry.
– Biroul Audit Intern;
– Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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