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HOTARARE Nr.33
din data de 30.06.2011
privind aprobarea initierii P.U.Z. pentru terenul din intravilanul satului lod, proprietatea d-nei
Balmo$ Alexandra, in vederea schimbarii destinatiei prevazute in P.U.G. lod in Zona mixta de
locuit, turism si agrement si pentru teren proprietate publica in vederea schimbarii destinatiei din
pa$une in cimitir
Consiliul Local al comunei Rastoiita, intrunit in §edinta ordinara in data de 30.06.2011, avand in vedere:
- Referatul cu nr.1901 din 28.06.2011 al persoanei cu responsabilitati in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului din cadrul primariei, d-na Demian Angela;
- Hotararea Consiliului Local nr.12 din 30.03.2011 privind prelungirea termenului de valabilitate
al Planului urbanistic general al comunei Rastoiita;
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, actualizata;
- prevederile Ordonantei de urgenta nr.7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile §i completarile ulterioare;
- prevederile art.36, alin. (2), lit.c, alin.(5), lit.c din Legea nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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Hotareste:
Art.l. Se aproba initierea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul situat in intravilanul
satului lod, comuna Rastoiita inscris in CF nr.50314 Rastoiita, nr.cad.50314, in suprafata de 2.877 mp
proprietatea d-nei Balmos Alexandra domiciliata in comuna Rastoiita, sat lod, nr.462, jud.Mure§ in
scopul schimbarii destinatiei actuale din P.U.G. lod din Zona de locuit si functiuni complementare in
Zona mixta de locuit, turism §i agrement.
Art. 2. Se aproba initierea unui P.U.Z. pe terenul situat in satul Galaoaia, avand categoria de
folosinta pa§une comunala "Braniste", in suprafata de 500 mp, rezultati in urma dezmembrarii, in scopul
schimbarii destinatiei actuale din "pasune" in "cimitir public".
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei Rastoiita Mogila Gheorghe si referentul cu responsabilitati in domeniul amenajarii teritoriului §i urbanismului din
cadrul Primariei Rastoiita - Demian Angela.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Rastoiita, Institutiei Prefectului
Judetului Mures., Consiliului Judetean - Serviciul Urbanism, se va aduce la cunostinta prin afisare.
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