
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA MEREȘTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE Nr.39/25.10.2018
privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent – pentru

obiectivul „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”,
extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita”

PRIMARUL COMUNEI MEREȘTI, JUDEŢUL HARGHITA

Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 1215 din 24.09.2018 prezentată de domnul Tikosi Laszlo, primarul
comunei Merești, prin care se propune aprobare  PUZ (Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament
local aferent – pentru obiectivul „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE
ÎN INTRAVILAN”, extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita”

· amplasarea urmând a se face pe imobilul identifictat prin CF nr. 50122,
nr.cadastral 50122, în suprafaţă totală de 5.600 mp, teren aflat în extravilanul
comunei Merești și prin intermediul PUZ- ului se urmărește introducerea în
intravilanul comunei a suprafeței de 2.936,00 mp.

· Solicitarea înregistrată sub nr.1213/21.09.2018;
· raportul informarii si consultarii  publicului înregistrat sub nr.1216/2018,

însotit de punctul de vedere al compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriului, înregistrat sub nr. 1217/2018, precum şi de referatul nr.
1220/2018;

· Avizul unic al Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 16/18.09.2018;
· In conformitate cu prevederile art.5, alin.1 si art.12  din  Metodologia aprobata

prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii regionale si turismului nr.2701/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire
la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism,

· Prevederile art.5, art.25, alin.(1), art.56, alin.(6) şi (7) şi ale Anexei nr.1, Cap.B,
pct.11, coloana 3 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

· Prevederile art.23, alin.(2) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36, alin.5), lit.(c) şi art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

PROPUNE:

ART.1 – Aproba  raportul informarii si consultarii  publicului înregistrat sub nr.
1216/2018, însotit de punctul de vedere al compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriului, înregistrat sub nr. 1217/2018, evidenţiate în anexele nr.1 şi 2 la prezenta
hotărâre.

ART.2 – Se aprobă documentaţia PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local
aferent – pentru obiectivul „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU
INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita”,
proiectant general SC ARHITECTURA S.R.L. pentru beneficiarul ORBAN ENIKO,
teritoriul reglementat fiind identificat conform CF nr.50122, nr.cadastral 50122, în
suprafaţă totală de 5.600 mp, teren aflat în extravilanul comunei Merești și prin



intermediul PUZ- ului se urmărește introducerea în intravilanul comunei a suprafeței de
2.936,00 mp.

ART.3– La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile PUZ-ului
aprobat şi toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi
utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

ART.4– Se aprobă introducerea în intravilan a imobilului teren aferent lucrării,
teren înscris în CF nr. 50122, nr.cadastral 50122, în suprafaţă totală de 5.600 mp.

ART.5– Termenul de valabilitate al prezentei documentaţii de urbanism este de
2 ani de la data aprobării acesteia.

ART. 6.-. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în
termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

ART.7–Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI Harghita), Consiliului Județean
Harghita, Primarului comunei Meresti, beneficiarului, persoanei responsabile cu privire
la activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, prin afişare.

INITIATOR A V I Z AT
PRIMAR SECRETAR

TIKOSI LASZLO Golicza Gyongyi



Anexa 1 la Proiectul de hotărâre nr. 39/25.10.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
pentru documentaţia

PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent – pentru obiectivul „Construire
PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul comunei

Merești,  judeţul Harghita”

Document elaborat in conformitate cu Ordinul 2701 din 30 decembrie 2010, emis de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea
teritoriului şi de urbanism.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Merești: Sorban Vencel— urbanism;
BENEFICIARUL INVESTITIEI: ORBAN ENIKO- Lueta, nr. 1378, jud. Harghita
PROIECTANT:S.C. ARHITECTURA S.R.L., Miercurea- Ciuc, str. Zold Peter, nr. 19, jud.

Harghita.
A. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a  informa şi a

consulta publicul inclusiv:
1. Datele şi locurile tuturor intâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi dezbată

propunerea solicitantului:
• afişare anunţ la avizierul primăriei Merești in perioada  29.05.2018-09.05.2018

2. Continutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv
scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative şi alte publicatii:

• planşa de reglementări  urbanistice şi Regulamentul Local de Urbanism din
documentatie s-au afisat:

- la sediul primăriei Merești in perioada: 29.05.2018-09.05.2018
-documentatia de PUZ a putut fi consultată zilnic in perioada 29.05.2018-09.05.2018,

intre orele 8,00-16,00 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita din Miercurea-
Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43;

3. Localizarea, terenul este delimitat de:
- Drum județean DJ 132 spre sud- est;
- Lacuri piscicole- spre sud și nord;
- Pârâul Homorod Mic spre nord- vest.

4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces:
- nu au participat nici o persoana
B. Un rezumat al problemelor, observatiilor şi rezervelor exprimate de public pe

parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:
a) modul in care solicitantul a rezolvat, intentionează să rezolve sau se va ocupa de

problemele, observatiile şi rezervele exprimate de public:
- Nu au fost inregistrate observatii sau rezerve.
b )problemele, observatiile şi rezerve pe care initiatorul planului de urbanism nu poate

sau nu e dispus să le rezove, impreună cu motivaţia acestui lucru:
-Nu este cazul.
c) Orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau

nepreluarea propunerilor:
-Nu au fost inregistrate.
Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observatii in perioada 29.05.2018-09.05.2018
referitoare la documentaţia la Agenției pentru Protecția Mediului Harghita din

Miercurea- Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43 și la Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei
comunei Merești.



In data de  05.10.2018 a fost organizata o intalnire intre proiectantul documentatiei PUZ si
cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ.  Documentaţia
disponibilă la Compartimentul Urbanism, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul din data de 05.10.2017 nu a participat nici o persoana.

INITIATOR A V I Z AT
PRIMAR SECRETAR

TIKOSI LASZLO Golicza Gyongyi



Anexa 2 la Proiectul de hotărâre nr. 39/25.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PUNCTUL DE VEDERE AL COMPARTIMENTULUI URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Cu privire la  propunerile ‘’PLAN URBANISTIC ZONAL – „Construire PENSIUNE
AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul comunei Merești,  judeţul
Harghita”.

Pentru a veni in intimpinarea consultarii publicului ’PLAN URBANISTIC ZONAL –
„Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul
comunei Merești,  judeţul Harghita”.

BENEFICIARUL INVESTITIEI: ORBAN ENIKO- Lueta, nr. 1378, jud. Harghita
PROIECTANT: ARHITECTURA S.R.L., Miercurea- Ciuc, str. Zold Peter, nr. 19, jud.

Harghita.
Primaria Merești a procedat la identificarea amplasamentului pe care se poate realiza

respectiva statie de sortare .
Amplasamentul este delimitat de:

- Drum județean DJ 132 spre sud- est;
- Lacuri piscicole- spre sud și nord;
- Pârâul Homorod Mic spre nord- vest.
Deoarece  acest teren este situat  in extravilanul  localitatii a fost comandata

documentatie de urbanism faza PUZ care sa stabileasca amplasarea constructiei, prin proiectul
realizat de SC ARHITECTURA S.R.L Miercurea- Ciuc, str. Zold Peter, nr. 19, jud. Harghita, se
propune modul de  reglementare a tuturor aceste cerinte.

Dupa  finalizarea propunerilor  docomentatia a parcurs  etapa de avizare  prevazuta de
legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, iar potrivit prevederilor,
Ordinului MDRC  nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanismului, procedura a fost parcursa asa cum reiese din raportul  prezentat de
compartimentul de  specialitate.    Fata de cele prezentate  se constata ca sunt indeplinite
cerintele Ordinului  MDRC nr.2701/2010, in conformitate cu prevederile  art.11 si art.12 din
Ordinul MDRT nr.2701/2010 se propune Consiliului local insusirea raportului si aprobarea
documentatiei urbanistice.

INITIATOR A V I Z AT
REFERENT AGRICOL/ RESP URBANISM SECRETAR

SORBAN VENCEL Golicza Gyongyi



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA MEREȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Nr.39/25.10.2018

privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent – pentru
obiectivul „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”,

extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MEREȘTI, JUDEŢUL HARGHITA;

Având în vedere:
· Proiectul de hotărâre nr. 39 din 25.10.2018 inițiat de către Tikosi Laszlo Primarul

comunei Meresti;
· Expunerea de motive nr. 1215 din 24.09.2018 prezentată de domnul Tikosi Laszlo,

primarul comunei Merești, prin care se propune aprobare  PUZ (Plan Urbanistic
Zonal) şi Regulament local aferent – pentru obiectivul „Construire PENSIUNE
AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul comunei
Merești,  judeţul Harghita”

· amplasarea urmând a se face pe imobilul identifictat prin CF nr. 50122,
nr.cadastral 50122, în suprafaţă totală de 5.600 mp, teren aflat în extravilanul
comunei Merești și prin intermediul PUZ- ului se urmărește introducerea în
intravilanul comunei a suprafeței de 2.936,00 mp.

· Solicitarea înregistrată sub nr.1213/21.09.2018;
· raportul informarii si consultarii  publicului înregistrat sub nr.1216/2018,

însotit de punctul de vedere al compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriului, înregistrat sub nr. 1217/2018, precum şi de referatul nr.
1220/2018;

· Avizul unic al Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 16/18.09.2018;
· In conformitate cu prevederile art.5, alin.1 si art.12  din  Metodologia aprobata

prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii regionale si turismului nr.2701/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire
la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism,

· Prevederile art.5, art.25, alin.(1), art.56, alin.(6) şi (7) şi ale Anexei nr.1, Cap.B,
pct.11, coloana 3 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

· Prevederile art.23, alin.(2) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36, alin.5), lit.(c) şi art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

ART.1 – Aproba  raportul informarii si consultarii  publicului înregistrat sub nr.
1216/2018, însotit de punctul de vedere al compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriului, înregistrat sub nr. 1217/2018, evidenţiate în anexele nr.1 şi 2 la prezenta
hotărâre.

ART.2 – Se aprobă documentaţia PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local
aferent – pentru obiectivul „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU



INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita”,
proiectant general SC ARHITECTURA S.R.L. pentru beneficiarul ORBAN ENIKO,
teritoriul reglementat fiind identificat conform CF nr.50122, nr.cadastral 50122, în
suprafaţă totală de 5.600 mp, teren aflat în extravilanul comunei Merești și prin
intermediul PUZ- ului se urmărește introducerea în intravilanul comunei a suprafeței de
2.936,00 mp.

ART.3– La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile PUZ-ului
aprobat şi toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi
utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

ART.4– Se aprobă introducerea în intravilan a imobilului teren aferent lucrării,
teren înscris în CF nr. 50122, nr.cadastral 50122, în suprafaţă totală de 5.600 mp.

ART.5– Termenul de valabilitate al prezentei documentaţii de urbanism este de
2 ani de la data aprobării acesteia.

ART. 6.-. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ
în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

ART.7–Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI Harghita), Consiliului Județean
Harghita, Primarului comunei Meresti, beneficiarului, persoanei responsabile cu privire
la activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, prin afişare.

Merești, la 25 octombrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, Secretar

BARTALIS ZSOLT Golicza Gyongyi

Cvorum : consilieri în funcţie : 9 , consilieri prezenţi : 9, voturi « pentru » :7; « împotrivă »: -abţineri »:2



Anexa 1 la Hotărârea nr. 39/2018

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
pentru documentaţia

PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent – pentru obiectivul „Construire
PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul comunei

Merești,  judeţul Harghita”

Document elaborat in conformitate cu Ordinul 2701 din 30 decembrie 2010, emis de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea
teritoriului şi de urbanism.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Merești: Sorban Vencel— urbanism;
BENEFICIARUL INVESTITIEI: ORBAN ENIKO- Lueta, nr. 1378, jud. Harghita
PROIECTANT:S.C. ARHITECTURA S.R.L., Miercurea- Ciuc, str. Zold Peter, nr. 19, jud.

Harghita.
A. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a  informa şi a

consulta publicul inclusiv:
1. Datele şi locurile tuturor intâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi dezbată

propunerea solicitantului:
• afişare anunţ la avizierul primăriei Merești in perioada  29.05.2018-09.05.2018

2. Continutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv
scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative şi alte publicatii:

• planşa de reglementări  urbanistice şi Regulamentul Local de Urbanism din
documentatie s-au afisat:

- la sediul primăriei Merești in perioada: 29.05.2018-09.05.2018
-documentatia de PUZ a putut fi consultată zilnic in perioada 29.05.2018-09.05.2018,

intre orele 8,00-16,00 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita din Miercurea-
Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43;

3. Localizarea, terenul este delimitat de:
- Drum județean DJ 132 spre sud- est;
- Lacuri piscicole- spre sud și nord;
- Pârâul Homorod Mic spre nord- vest.

4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces:
- nu au participat nici o persoana
B. Un rezumat al problemelor, observatiilor şi rezervelor exprimate de public pe

parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:
a) modul in care solicitantul a rezolvat, intentionează să rezolve sau se va ocupa de

problemele, observatiile şi rezervele exprimate de public:
- Nu au fost inregistrate observatii sau rezerve.

b )problemele, observatiile şi rezerve pe care initiatorul planului de urbanism nu poate
sau nu e dispus să le rezove, impreună cu motivaţia acestui lucru:

-Nu este cazul.
c) Orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau

nepreluarea propunerilor:
-Nu au fost inregistrate.
Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observatii in perioada  29.05.2018-09.05.2018
referitoare la documentaţia la Agenției pentru Protecția Mediului Harghita din

Miercurea- Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43 și la Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei
comunei Merești.



In data de  05.10.2018 a fost organizata o intalnire intre proiectantul documentatiei PUZ si
cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ.  Documentaţia
disponibilă la Compartimentul Urbanism, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul din data de 05.10.2017 nu a participat nici o persoana.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, Secretar

BARTALIS ZSOLT Golicza Gyongyi



Anexa 2 la Hotărârea nr. 25/2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PUNCTUL DE VEDERE AL COMPARTIMENTULUI URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Cu privire la  propunerile ‘’PLAN URBANISTIC ZONAL – „Construire PENSIUNE
AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul comunei Merești,  judeţul
Harghita”.

Pentru a veni in intimpinarea consultarii publicului ’PLAN URBANISTIC ZONAL –
„Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilanul
comunei Merești,  judeţul Harghita”.

BENEFICIARUL INVESTITIEI: ORBAN ENIKO- Lueta, nr. 1378, jud. Harghita
PROIECTANT: ARHITECTURA S.R.L., Miercurea- Ciuc, str. Zold Peter, nr. 19, jud.

Harghita.
Primaria Merești a procedat la identificarea amplasamentului pe care se poate realiza

respectiva statie de sortare .
Amplasamentul este delimitat de:

- Drum județean DJ 132 spre sud- est;
- Lacuri piscicole- spre sud și nord;
- Pârâul Homorod Mic spre nord- vest.
Deoarece  acest teren este situat  in extravilanul  localitatii a fost comandata

documentatie de urbanism faza PUZ care sa stabileasca amplasarea constructiei, prin proiectul
realizat de SC ARHITECTURA S.R.L Miercurea- Ciuc, str. Zold Peter, nr. 19, jud. Harghita, se
propune modul de  reglementare a tuturor aceste cerinte.

Dupa  finalizarea propunerilor  docomentatia a parcurs  etapa de avizare  prevazuta de
legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, iar potrivit prevederilor,
Ordinului MDRC  nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanismului, procedura a fost parcursa asa cum reiese din raportul  prezentat de
compartimentul de  specialitate.    Fata de cele prezentate  se constata ca sunt indeplinite
cerintele Ordinului  MDRC nr.2701/2010, in conformitate cu prevederile  art.11 si art.12 din
Ordinul MDRT nr.2701/2010 se propune Consiliului local insusirea raportului si aprobarea
documentatiei urbanistice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, Secretar

BARTALIS ZSOLT Golicza Gyongyi

INITIATOR
REFERENT AGRICOL/
RESP URBANISM

SORBAN VENCEL



ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

COMUNA MERESTI
PRIMAR

Nr. 1220 din 24.09.2018

EXPUNERE   DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local
aferent – pentru obiectivul „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN

INTRAVILAN”, extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita”

Analizând cererea numitei ORBAN ENIKO- Lueta, nr. 1378, jud. Harghita prin care solicită
avizarea documentației „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN
INTRAVILAN”, extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita” documentație întocmită de SC
ARHITECTURA S.R.L.,

Primaria Merești a procedat la identificarea amplasamentului pe care se poate realiza
respectiva statie de sortare .

Amplasamentul este delimitat de:
- Drum județean DJ 132 spre sud- est;
- Lacuri piscicole- spre sud și nord;
- Pârâul Homorod Mic spre nord- vest.
Deoarece  acest teren este situat  in extravilanul  localitatii a fost comandata

documentatie de urbanism faza PUZ care sa stabileasca amplasarea constructiei, prin proiectul
realizat de SC ARHITECTURA S.R.L Miercurea- Ciuc, str. Zold Peter, nr. 19, jud. Harghita, se
propune modul de  reglementare a tuturor aceste cerinte.

Dupa  finalizarea propunerilor  docomentatia a parcurs  etapa de avizare  prevazuta de
legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, iar potrivit prevederilor,
Ordinului MDRC  nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanismului, procedura a fost parcursa asa cum reiese din raportul  prezentat de
compartimentul de  specialitate.    Fata de cele prezentate  se constata ca sunt indeplinite
cerintele Ordinului  MDRC nr.2701/2010, in conformitate cu prevederile  art.11 si art.12 din
Ordinul MDRT nr.2701/2010 se propune Consiliului local insusirea raportului si aprobarea
documentatiei urbanistice.

Pentru aceste considerente propun Consiliului local să dezbată şi să adopte proiectul de
hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
TIKOSI LASZLO
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R A P O R T   DE   A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local
aferent – pentru obiectivul „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN

INTRAVILAN”, extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita”

Comisia pentru probleme de dezvoltare activități economico- financiare, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism,protecția mediu și turism luând în dezbatere proiectul de
hotărâre privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent – pentru
obiectivul „Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”,
extravilanul comunei Merești,  judeţul Harghita”, constată că acest proiect reglementează în
spiritul legii probleme de interes local care sunt legale şi oportune.

Pentru aceste considerente avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune
Consiliului local să-l dezbată si adopte în forma prezentată.

PRESEDINTE, Membrii,

RIGO MIHALY KOBOLKUTI LORAND- BELA

CSAKA PAL

SANDOR KRISZTINA

SZONDI ZSOLT


