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RoMANle
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

HorAnAnue Nr.4612o2o
privind aprobarea Planului Urbanisti c Zonal - ,,Zond.depozitare agricoli,, pentru
beneficiarii Simion Gy<irgy, Simion Melinda, Simion Rezs6, Simion Enik6
Consiliul Local al comunei Bixad, judefulCovasna;
intrunit in gedinfi ordinard din data de 2g iulie 2020;
AnalizAnd:
' .:c,€r€r€o nr. L335/05.06.2020 depusd de domnii Simion Gyorgy, Simion
Rezs6 gi de
doamnele'Simio., Melinda, Simion Enik6, domiciliati in comuna Bixad, nr.
51g, judeful
Covasna, prin care se solicitd aprobarea P.TJ.Z.: ,,Zond. depozitare agricold,,
in comuna
Bixad, judeful Covasna;
- referatul de aprobare iniliat de primarul comunei Bixad la proiectul
de hot;tAre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ,,Zond. d,epozitire agricold,, pentru
beneficiarii simion Gyorgy, simion Melinda, simion Rezs6, simion Enik6;
AvAnd in vedere:

-

Avizul Arhitectului gef pentru Planul Urbanistic Zonal nr. 812g.02.2020, avAnd
nr' '1,4881 28.02.2020 inregistrat in cadrut Consiliului Judelean Covasna si
inregistrat la Primdria comunei Bixad sub nr. szolo6.03.2o2o;
Raportul de specialitate al viceprimarului comunei Bixad;
Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Bixad;

Raportul informdrii si consultlrii publicului nr. 11,37 I 05,07 .2020 pentru Planul
Urbanistic Zonal,,Zond, depozitare agricolX,, pentru beneficiarii Simion
Gyorgy, Simion Melinda, Simion Rezs6, Simion Enik6, elaborat prin ProiectuI
nr.790U2079;

LuAnd in considerare:
- HotdrArea Consiliului Local al comunei Bixad nr.3U2O71 privind aprobarea
regulamentului local de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sall revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
si de
urbanism;
- Legea nt. 5011.991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii
si

unele mdsuri pentru rea\izarea locuinfelor, republicat5, cu modificdrile si

,

completdrile ulterioare;
art' 56 alin' (1), (6)-(7) din Legea m.35012001 privind amenajarea terioriului
si
urbanismul, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

3o

-

art. 5, art. 11, art. 12 din o,M,D.R.T, nr. z7ouzool pentru

aprobarea

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planuriior de amenajare a teritoriului gi urbanism, cu
modificirile si completdrile ulterioare;
- art' 2 9i art. 7 din Legea nr. 52l2OO3 privind transparenfa decizionald in
administrafia public5, republicatd, cu rnodificdrile gi completirile ulterioare;
- Procesul verbal de afigare nr. 1739105.06,2020 pentru dezbatere publicd a
^ proiectului de hotdrdre si anuntul din ziarul ,,Observatorul de Covasna";
ln temeiul art. 129 alin. (2j 1it. c) si alin. (6) Iit. c) gi art. t96 atin. (1) tit. a) din
Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. 5712079 privind Codul admnistrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare:

uorAnAgrE
Art.

Raportul informdrii si consultdrii pubticului pentru Planul Urba.istic
Zonal: ,,Zond' depozitare agricold" in comuna Bixad, judeful Covasna conform anexei nr.
1 care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art. 2. Se aprobd documentatia urbanistici: Planul Urbanistic Zonal: ,,Zorrd. depozitare
agricold" in comuna Bixad, judeful Covasna pe amplasamentul situat in comuna Bixad,
judelul Covasna, cu suprafafa totald de 7.500 mp, avAnd nr. cad, 72 din C.F. 23192, cu nr.
cad' 73 din C.F. 23789, cu nr. cad.74 din C.F. 23276, cu nr. cad,.75 din C.F. 23194, cu nr.
cad.77 din C.F' 23204, conform proiect nr. 190U2019 elaborat de B.I.A.
$erban Monica
din SfAntu Gheorghe, beneficiarii fiind Simion Gyorgy, Simion Melinda, Simion Rezs6,
Simion Enik6, cu domiciliul in comuna Bixad, nr. 518, judeful Covasna, conform anexei
nr. 2 care face parte integrantd din prezenta hot5rAre.
Art. 3, Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insircineazd Primarul comunei
Bixad gi Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Bixad.
1. Se insugegte

Comuna Bixad, la 28 iulie

ZO2O.

Pregedinte de qedinli,

Gytingytisi J6zsef
Contrasemneazd,,
Secretar general al comunei
POST VACANT
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RAPORTUL INFORMARII $I CONSULTANIT PUTLICULUI
PENTRU PTANUL URBANISTIC ZONAL
,,ZonA depozitare agricoli,, - comuna Bixad, judeful Covasna

Document elaborat tr conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701. din 30
decembrie 201,0 emis de Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Turismului pentru aprobarea
,,Metodologiei de informare qi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism" gi Hot;rArii Consiliului
Local al Comunei Bixad nr.3L1201,1, privind aprobarea regulamentului local de informare
gi consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a
teritoriului qi de urbanis
o Persoani responsabili: SzScs Emese
o Proiectant: B.I.A. - Monica $erban, cu sediul in municipiul SfAntu Gheorghe, jud.
Covasna, tel:

o

07 283207 9 4;

Eeneficiari: Simion Gydrgy, Simion Melinda Simion Rezs6, Simion Enik6, cu
domiciliul in comuna Bixad, nr. 5L8, jud. Covasna.
o Denumire P,u,z; Proiectul nr. 1901,12019 ,,Zond depozitare agricold,, elaborat de :
B.I.A.

- Monica

$erban.

AvAnd i:r vedere art. 3 din anexa la Ordinul Ministerului Dezvoltirii Regionale qi
Turismului rc. 2701,120L0 pentru aprobarea Metodologiei de informare qi consultare a
publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului gi
de urbanism, s-a procedat la aducerea Ia cunogtinfd publicd a P.U.Z.
-ului, conform
metodologiei menfionate mai sus.
a)

a.1..- data gi modalitatea prin care a fost fdcutd publicd intenlia de a elabora
documenta{ia gi modalitatea prin care au fost fdcute publice afigarea documentafiei gi
intemtile pentru prezentare gi dezbatere:
- la sediul Primdriei Comunei Bixad conform procesului-verbal nr.578116.03.2020 gi
pe pagina de internet a Primdriei la adresa www.buks zad,.ro,
a.2. - datele gi modalitatea prin care au fost fdcute publice afigarea documentafiei gi
intAlnirile pentru prezentare gi dezbatere:
- la sediul Primdriei Comunei Bixad conform procesului-verbal nr. BSB|17.O4.2O2O qi
pe pagina de internet a Prim[riei la adresa www.buks zad,,ro,
- la sediul Primdriei Comunei Bixad conform procesului verbal nr,1120]04.06.2020
pe pagina de internet a Primdriei la adresa www.bukszad.ro,

84

0!,
- la sediul Prim5riei Comunei Bixad conform procesului-verbal nr.1739lO5.06.Z0ZO,
publicat in ziarul ,,Observatorul de Covasna" la data d.e 09.06.2020 gi pe pagina de internet
a institutiei la adresa www.bukszad.ro.

-

anttnt acord de mediu: ,,Observatorul de Covasna" din data de

16.07 .2019, 1,8.07 .2019, 27 .L0.2019, 12.11.2019

79.03,2079,

.

a.3- datele gi locurile tuturor

intAlnirilor:
Afigarea a fost fXcutd la sediul Primdriei Comunei Bixad prin procesele-verbale nr.
578176.03.2020, nr. 858117.04.2020, nr. 71.20104.06.2020 qi nr. 1139/05 .06.2020, intr_un
spaliu
accesibil publicului pentru primirea in scris a propunerilor gi sr-rgestiilor fala de acest
proiect gi pe pagina de internet a Prim6riei la adresa www.bukszad.ro, clezbaterile publice
s-au efectuat la sediul Primlriei Comunei Bixad.
Menliondm ci nu s-a primit reclamalii, propuneri gi sugestii asupra proiectului
susmenlibnat.
a.4 - datele de transmitere a anunllrrilor opfionale gi numdrul lor: afigare la sediul
Primiriei comunei Bixad, pe site-ul institu(iei www.buks zad..ro, respectiv anun! ln ziare
locale de 6 ori.
a.5 - persoane fizicelpersoane juridice (numdr) care au participat la proces
(denumire, adresS, telefon, reprezentant):
nll s-au primit reclamalii, propuneri gi sugestii asupra proiectului susmenfionat.
b)
b.1. modul

de problemele,

in

care solicitantul a rezolvat, intenlioneazdsd rezolve sau se va ocupa

observa(iile

gi

rezervele exprimate

de pubtic ai le introduce in

documentatie: nu este cazul.
, b.2. probleme, observalii gi rezerve pe care inifiatorul planului de urbanism sau
amenajar€ a teritoriului nu poate sau nu e dispus sd Ie rezolve, impreunh cu motivalia
acestui lucru: nu este cazul.
b.3' alte informafii considerate necesare pentru a susline preluarea sau nepreluarea
propunerilor: nu este cazul,
c)

prin bugetul local.

Propunem urmitoarele: aprobarea documentaliei.
Raportul va fi fdcut public privind posibilitatea de contestare, astfel:
prin grija autorit[fii publice competente sd aprobe documentalia prin:
- afigare Ia sediul Prirn[riei Comunei Bixad
- publicare pe pagina proprie de internet
intocmlt in 2 exemplare, cAte unul pentru fiecare parte semn atard.,la data
l)
Persoana responsabili: referent : Szdcs Emese ..............L.....
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