ROM ANte
IUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD
HOTARAREA Nr.69l2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator - ,,Zotti institu{ii publice gi
servicii- bazi salvamont" pentru beneficiarul Centrul |ude(ean pentru Protecfia
Naturii si Salvamont
Consiliul Local al comunei Bixad, judeful Covasna;
intrunit in qedin!5 ordinard din data de 77 decembrie 2020;
AnalizAnd:
-cererea nr. 776130.70.2020 depusd de cdtre Centrul Judefean pentru Proteclia
Naturii gi Salvamont, prin care solicitd aprobareaP.U.Z. Modificator:,,Zond institufii
publice gi servicii- bazd salvamont" in comuna Bixad, judefui Covasna;
- referatul de aprobare inifiat de primarul comunei Bixad la proiectul de hotdtAre
privind aprobarea Planr-rlui Urbanistic Zonal Modificator ,,Zond, institulii publice qi
servicii- bazd, salvamont" pentru beneficiarul Centrul Judefean pentru Protectia Naturii
gi Salvamont;
AvAnd in vedere:
- Avizr-rl Arhitectului gef pentru Planul Urbanistic Zonal nr. 30128.09.2020,
avAnd nr.70444128,09.2020 inregistrat in cadrul Consiliului Judetean Covasna;
- Raporfr-rl de specialitate al viceprimarului comunei Bixad;
- Raportul de aytzare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Bixad;
- Raportul informdrii si consultdrii publicului nr.2484176.1.2.2020 pentru Planul
Urbanistic Zonal, Modificator ,,Zond. institulii publice gi servicii- bazd.
salvamont" pentru beneficiarul Centrul Judefean pentru Protecfia Naturii gi
Salvamont, elaborat prin Proiectul nr. 77612079;
LuAnd in considerare:
- Hot[rArea Consilir-rh-ri Local al comunei Bixad nr,3712011 privind aprobarea
regulamentului local de informare gi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sall revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului gi de
urbanism;
- Legea nr. 5017991 privind autorizarea executirii lucririlor de constrr-rcfii si
unele misuri pentru realizarea loctrinfelor, republicatd, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare;
- art. 56 alin. (7), (6)-(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi
trrbanismul, cu modific[rile gi completirile ulterioare;

-

art. 5, art. 77, art, 72 din O,M,D.R,T, nr. 270U2007 pentru

aprobarea

Metodologiei de informare gi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului gi urbanism, cu
modificdrile si completirile ulterioare;
- ar"t. 2 qi art. 7 drn Legea nr. 5212003 privind transparenfa decizionald in
administratia publicd, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- procesul verbal de afigare nr, 2768102.11.2020 pentru dezbatere publicd a
proiectului de hotdrAre si anunful din ziarul,,Observatorul de Covasna";
in temeiul art. 729 alin. (2) lit. c) si alin. (6) lit. c) si art. 1.96 ahn, (1) lit. a) din
Ordonanfa de Urgenld a Guvernului nr. 5712079 privind Codul admnistrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare:

uorAnAgrr
Art. 1. Se insusegte Raportul informdrii si consultirii publicului pentru Planul
Urbanistic Zonal Modificator ,,Zond. institufii publice si servicii- bazd salvamont" pentru
beneficiarul Centrul Judetean pentru Proteclia Naturii si Salvamont conform anexei nr. 1
care face parte integrantX din prezenta hotdrAre.
Art. 2. Se aprobd documentatia urbanistic5: Plan Urbanistic Zonal Modificator
,,Zond, institutii publice gi servicii- bazd, salvamont" pentru beneficiarul Centrul
Judefean pentru Protecfia Naturii gi Salvamont ce se afld in intravilanul localitdfii, in
partea de est a comunei, la cca. 3,5 km fafd de limita intravilanului compact, sub formd
de trup, fiind delimitat la nord de DN 11C, la vest gi la est de teren privat,iar la sud de
pdrAul Zsombor, conform proiectului nr, 17612019 elaborat de B.I.A. Florea Stela din
SfAntu Ggeorghe, conform anexei nr. 2 care face parte integrantd din prezenta hot5rAre.
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazi Primarul
comunei Bixad.
Comuna Bixad, la 17 decembrie 2020.

Pregedinte de qedinfi,
Ajgel Agnes
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Contrasemneazd.,
Secretar general al comunei
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IUDETUL COVASNA

pruuAnrA coMUNEr BrxAD
Nr. 2484l16.L2.2020

RAroRTUL INFoRMAnTT gr coNSULTAnrr

puslrculur

PENTRU PLANUL URBANISTIC ZONAL MODIFICATOR
,,Zond, institufii publice gi servicii- bazi salvamont" pentru Centrul Judefean pentru
Protecfia Naturii gi Salvamont

Document elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 dtrl 30
decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Turismului pentru aprobarea
,,Metodologiei de informare gi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism" gi HotirArii Consiliului
Local al Comunei Bixad m. 31,1201,1, privind aprobarea regulamentului local de informare
gi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului gi de urbanis
o Persoani responsabili: Sz6cs Emese
.
Proiectant: B.LA. - Florea Stela, cu sediul in municipiul SfAntu Gheorghe, jud,
Covasna, e-mail: stelaflorea.bia@gmail.com;
o Beneficiari: Centrul Judefean pentru Protecfia Naturii gi Salvamont.
o Denumire P.U.Z.: Proiectul m. 17612019 ,,Zond institufii publice si servicii- bazd
salvamont" elaborat de : B.I.A. - Florea Stela.
AvAnd in vedere art. 3 din anexa la Ordinul Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi
Turismulut nr. 270U2010 pentrn aprobarea Metodologiei de informare gi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului qi
de urbanism, s-a procedat la aducerea la cunoqtinf[ publici a P.U.Z. -ului, conform
metodologiei menfionate mai sus.

privind tehnicile $i metodele utilizate pentru a informa gi a consulta publicul:
a.1.- data gi modalitatea prin care a fost fdcutd publici intenlia de a elabora
documentalia gi modalitatea prin care arl fost fdcute publice afigarea documentafiei gi
a) detalii

intAlnirile pentru prezentare gi dezbatere:
- la sediul Primdriei Comunei Bixad conform procesului-verbal nr.1,67311.3.08.2020
gi pe pagina de internet a PrimXriei la adresa www.bukszad.ro,
a.2. - dateie gi modalitatea prin care au fost fdcute publice afigarea documentafiei gi
intAhririle pentru prezentare gi dezbatere:
- Ia sediul Primdriei Comunei Bixad conform procesului-verbal nr. 185U15.09.2020
gi pe pagina de intemet a Prirndriei la adresa www.bukszad,ro,
- la sediul Primdriei Comunei Bixad conform procesului verbal nr,2140130.10.2020
pe pagina de internet a Primdriei Ia adresa www.bukszad.ro.

- Ia sediul PrimXriei Comunei Bixad conform procesului-verbal nt.2169102.11..2020,
publicat in ziarul ,,Observatorul de Covasna" 1a data de 02.1,1,.2020 gi pe pagina de internet
a institu[iei la adresa www.bukszad,ro.

au fost fXcute publice afisarea documentaliei gi intAlnirile pentru prezentare gi
dezbatere:
- anunf acord de mediu: ,,Observatorul de Covasna" din data d.e 07 ianuarie 2020.
a,3- datele gi locurile tuturor intAlnirilor:
Afigarea a fost fdcutd la sediul Primdriei Comunei Bixad prin procesele-verbale nr.
1.673113.08.2020,

nr.

1851/15.09,2020,

nr.

qi nr.

intr-un
spafiu accesibil publicului pentru primirea in scris a propunerilor gi sugestiilor fa[X de
acest proiect gi pe pagina de internet a Primdriei la adresa www.bukszad.ro, dezbaterile
publice s-au efectuat la sediul Primdriei Cornunei Bixad.
Menfion[m cd nu s-a primit reclamalii, propuneri gi sugestii asupra proiectului
21.40130,1.0.2020

21.69102.11.2020,

susmenlionat.
a.4 - datele de transmitere a anunfurilor opfionale gi numXrul lor: afigare la sediul
Primdriei comunei Bixad, pe site-ul instituliei www.bukszad.ro, respectiv anun! ir-r ziare
locale de 6 ori.
a.5 - Persoane fizicelpersoane juridice (numlr) care au participat la proces
(denumire, adres6, telefon, reprezentant):
nu s-au primit reclamafii, propuneri gi sugestii asupra proiectului susmenlionat.
b)
procesului:
+

b.l"' modul in care solicitanful a rezolvat, intenfioneazd

de problemele, observaliile gi

rezervele exprimate

sh.

rezolve sau se va ocupa

de public ai 1e introduce in

documentafie: nu este cazul.
b.2' probleme, observalii qi rezerve pe care inifiatorul pianului de urbanism sau
amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sd le rezolve, impreund cu motivalia
acestui lucru: nu este cazul
b.3. alte informalii considerate necesare pentru a susline preluarea sau nepreluarea
propunerilor: nu este cazul.
c) modalitatea

in care a fost finan[at procesul de informare/consultare: prin bugetul local.

Propunem urmitoarele: aprobarea documentafiei.
Raportul va fi fdcut public privind posibilitatea de contestare, astfel:
prin grija autoritxlii publice competente sd aprobe documentalia prin:
- afigare Ia sediul Primlriei Comunei Bixad
- publicare pe pagina proprie de internet

intocmit i:r 2 exemplare, cAte unul pentru fiecare

senrnatard, la data 1.6.12.2020.

