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Expunere de motive
privind aprobarea documentaţiei PUZ- Amplasare pentru servicii- comerț şi RLU,

beneficiari: d-l Hegyes Mihai Ferency și d-na Hegyes Otilia

Primarul oraşului Nădlac- Vasile Ciceac,
Având în vedere :
- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.5616/2011
- adresa d-lui Hegyes Mihai Ferency și a d-nei Hegyes Otilia, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.2468/2011
- proces verbal de afişare nr.2474/2011
- 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- Amplasare pentru servicii- comerț
şi RLU, beneficiari: d-l Hegyes Mihai Ferency și d-na Hegyes Otilia.

Beneficiarii au depus la primăria oraşului Nădlac adresă prin care solicită
aprobarea proiectului nr.8/2010.

Documentaţia a fost afişată la sediul primăriei, prin process verbal de afişare
nr.2474/23.02.2011, 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.2-4, proiectul fiind elaborat de către S.C. PRO-AMEN-CONFORT
S.R.L

Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu un
caracter de larga generalitate, prin care se stabileste modul in care pot fi ocupate terenurile,
precum și amplasarea si conformarea constructiilor si a amenajarilor, in acord cu
prevederile legale.

Regulamentul general de urbanism se sprijina pe o baza legala formata din :
- legi si acte normative privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a

constructiilor.



- Norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea
constructiilor in acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei in
exploatare a acestora.

- Reguli proprii domeniului urbanismului si a amenajarii teritoriului privind ocuparea cu
constructii a terenului in acord cu principiile de dezvoltare durabila.

- configuratia parcelelor, natura proprietatii, amplasarea si conformarea constructiilor,
etc.
Proiectul are ca obiect stabilirea conditiilor de amplasare pentru servicii-comert teren

agricol in extravilan aflat in parcela cu CAD.1859 si cf.301747, teren proprietate privata a lui
Hegyes Mihai Ferency si Hegyes Otilia, având ca obiect :
 dimensionarea, functionarea respectiv configuratia arhitecturala a cladirilor,
 integrarea in fondul construit existent
 circulatia juridica a terenurilor
 echiparea cu utilitati edilitare

Din caracterul si amploarea zonei, pozitie si tema de proiectare se propune o singura
zona, cu profil – locuinta, delimitata astfel :mixt : locuinte

Zona Z1:
Nord – teren agricol
Est – teren agricol
Sud – Calea Aradului DN 7
Vest –teren agricol
Subzona S1

S1 – incinta studiata in proiect delimitata :
Nord – teren agricol
Est – terenul agricol
Sud – Calea Aradului DN 7
Vest –Subzona S2

- Cladirea propusa este parter si etaj perpendiculara pe drumul national DN7.
Structura va fi realizata din cadre metalice.Planseu din metal.Acoperis tip terasa.
La parter va avea : spatiu comercial, magazie, grupuri sanitare si dusuri.
La etaj va avea : birouri.

- Parcaje cu acces din incinta
- La fatade se propun materiale moderne, geam termopan, zugraveli pe baza de polimeri

(baumit)
Subzona S2
S2 – terenurile si cladirile de pe DN7 in vestul subzonei S1 delimitata :

Nord – teren agricol
Est – Subzona S1
Sud – Calea Aradului DN 7
Vest –teren agricol

Pe el sunt construite: statie peco, restaurant si spatiu de cazare
 Cladirile au functiuni de alimentatie publica si cazare :

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

Primar,
Vasile Ciceac


