ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA RASTOLITA

Localitatea Rastolita nr.335, cod postal 547480

www.comunarastolita.ro
mures.ro, primaria.rastolita@email.ro

Tel/Fax: 0265532339, 0265532202, 0265532104,

HOTARARE nr. 35
din data de 30.08.2011
privind aprobarea P.U.Z. pentru ,Jntroducere in intravilan si stabilire
Zona functionala mixta pentru pastravarie intensiva"
Consiliul Local al comunei Rastolita, intrunit in sedinta ordinara de lucru, avand in vedere:
- Referatul cu nr.2289 din 08.08.2011 al persoanei cu responsabilitati in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului din cadrul primariei;
- Hotararea Consiliului Local nr.12 din 30.03.2011 privind prelungirea termenului de valabilitate
al Planului urbanistic general al comunei Rastolita;
- 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 si urbanismul;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construct!}, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.36, alin. (2), lit.c, alin.(5), lit.c din Legea nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Hotareste:
Art.l. Se aproba Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru ,,Introducere In intravilan si
stabilire Zona functionala mixta pentru pastravarie intensiva" in conformitate cu anexele pentru
terenul inscris In CF nr.50315 Rastolita, top:441/l, in suprafata de 5.000 mp situat in extravilanul
teritoriului administrativ al comunei Rastolita, proprietatea sotilor Grama loan si Grama Kinga-Melinda,
dat in chirie pe o perioada de 20 ani societatii S.C. EUROPASTRAV S.R.L.
Art. 2. Se aproba Regulamentul local de urbanism aferent lucrarii :"Infiintarea pastravariei
intensive Rastolita, comuna Rastolita, jud.Mures".
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se fncredinteaza primarul comunei Rastolita Mogila Gheorghe si referentul cu responsabilitati In domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din
cadrul Primariei Rastolita.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Rastolita, Institutiei Prefectului
Judetului Mures, Consiliului Judetean - Serviciul Urbanism, se va aduce la cunostinta publica prin
afisare.
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