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Expunere de motive

privind aprobarea documentaţiei PUZ- Amenajare zonă industrială ( Hala P-1 E
parţial) şi Regulament Local de Urbanism, beneficiar S.C. MARBACH- ROMANIA

S.R.L.

Primarul oraşului Nădlac- Vasile Ciceac,
Având în vedere :
- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.14376/2010
- adresa S.C. MARBACH- ROMANIA S.R.L., înregistrată la primăria oraşului

Nădlac sub nr.12388/2010
- proces verbal de afişare nr.12626/2010
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare

PROPUN:

Supunerea spre aprobare a documentaţiei PUZ ( plan Urbanistic Zonal)-
Amenajare zonă industrială ( Hala P-1 E parţial) şi RLU ( Regulament Local de
Urbanism), beneficiar S.C. MARBACH- ROMANIA S.R.L.

Societatea mai sus menţionată a depus la primăria oraşului Nădlac adresă prin
care solicită aprobarea proiectului nr.183/1/2010, proiect care presupune  amenajarea
unei zone industriale ( fabricarea de formelor de ştanţare pentru cutii de carton) în
regim de înălţime P şi E parţial, fiind amenajată la parter zona de producţie a ştanţelor
pentru cutiile de carton, iar la etaj parţial va fi amenajată zona administrativă.
Documentaţia a fost afişată la sediul primăriei, prin process verbal de afişare
nr.12626/12.11.2010, în termenul legal nefiind depuse nici un fel de obiecţiuni,
menţiuni, observaţii cu valoare de recomandare.

Terenul care face obiectul proiectului de hotărâre este situat în Oraşul Nădlac,
Calea Aradului, nr.10 A, CF 301812 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF
nr.8981 Nădlac ), parcela nr. cad.693, proiectul fiind elaborat de către arh.Mircea
Gheorghe C. Batcu.

În urma activităţilor care se vor desfăşura nu vor rezulta materiale toxice, prin
acest obiectiv se măreşte zona industrială a localităţii Nădlac, urmând a fi create noi



locuri de muncă, primăria încasând la buget impozite şi taxe locale care vor fi plătite de
către investitor, o zonă neconstruită va fi edificată, aceasta aducând un plus de imagine
şi interes pentru localitate şi chiar pentru întreaga zonă.

Regulamentul local de urbanism explică şi detaliază Puz-ul, sub formă de
prescripţii şi recomandări, în vederea urmăririi şi aplicării lor, fiind stabilite : profil
funcţional admis, profil funcţional admis cu condiţionări, tipul interzis de ocupare şi
utilizare a terenului, caracteristicile terenurilor, amplasarea construcţiilor în raport cu
căile de circulaţie, amplasarea construcţiilor în raport cu limitele separatoare ale
parcelei, precum şi altele pe aceeaşi parcelă, înălţimea construcţiilor, procentul de
ocupare a terenului – maxim admis de 60 %, CUT maxim admis-1,2, circulaţii, accese,
staţionări, aspectul exterior al clădirilor, parcaje, spaţii verzi şi plantate, echiparea cu
reţele tehnico- edilitare.

Având în vedere raportul de specialitate, documentaţia fiind completă, se
înaintează spre analiză şi aprobare Consiliului Local Nădlac.

Primar,
Vasile Ciceac


