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EXPUNERE MOTIVE

Având în vedere faptul că PUG-ul orașului Nădlac a fost aprobat prin HCL
nr.59 din 10.08.1999, valabilitatea acestuia fiind prelungită în anul 2009 prin
Hotărârea 113, la sfărșitul anului 2010 se impunea demararea procedurii de
aprobare a noului PUG al orașului.

În acest sens, Consiliul Local Nădlac a asigurat o parte din suma necesară
elaborării PUG-lui și a regulamentului local de urbanism, procedura a fost
demarată , iar la sfărșitul anului 2010 s-a semnat contractul de prestăti servcii ci
firma câștigătoare în urma licitației.

Până în prezent a fost recepționată documentația preliminară de revizuire
PUG și RLU compusă din ,

 ridicări topografice,
 cercetarea sociologică
 studiu istoric și urbanistic- arhitectural în vedere redefinirii monumentelor și

ansablurilor istorice
 planșa cuprinzân d reglementări urbanistice, zonificarea funcțională
 regulament local de urbanism

și a fost înaintată spre consultare Serviciului A.T.U.C. din cadrul Consiliului
Județean Arad.

De asemenea, în parcurgerea etapelor premergătoare aprobării PUG-ului și
RLU –ului au fost organizare trei dezbateri publice.

Prin Hotărârea consiliului local Nădlac nr.201 din 19.10.2012 s-a aprobat
prelungirea valabilității PUG-ului și a RLU-ului ca urmare a nedefinitivării
documentației noului PUG și RLU, însă termenul acesteia a expirat, astfel că mai
este necesar obținerea avizului Consiliului județean Arad, elaborarea proiectelor
de specialitate, avizul de Mediu- studiu de impact, avizul final al Consiliului
Județean Arad, s-a procedat la încheierea actului adițional la contractul cu S.C.
GEOLINK S.R.L. prin care de comun acord s-a procedat la prelungirea contractului
de elaborare a documentației PUG-ului și RLU până la data de 22.09.2012, astfel
că se impune prelungirea valabilității vechii documentații.

Având în vedere faptul că până în prezent mai sunt de parcurs mai multe
etape ( obținere avize, acorduri, etc ), preconizându-se că supunerea spre
aprobarea finală a celor două documentații urbanistice către Consiliul Local Nădlac
va avea loc in cursul lunii septembrie 2012, solicit aprobarea proiectului de
hotărâre privind prelungirea valabilității PUG și a regulamentului aprobat în anul
1999 până la aprobarea noului PUG și RLU, dar nu mai mult de 22.09.2012.
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