ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GI{EORGHENI
CONSIUUFLOCAL
:-

HOTARAREA

nrt.L49l2OL4

pentnt completarea art.2 din H.C.L. nr.2?/ 2005, piuind aprobarea interdicliei de
construire tn zona Debarcaderului din stalliunea Lacu Rogu tn uederea
protejaii lacalui gi a mediului tnconjurdtor
Consiliul Local aI Municipiutui

Gheorgheni

Ín qedínla ordinará, finutá la data de 2I august 2oI4,
avánd in vedere:
Expunerea de motive nr.763L2OI4 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
Referatul de specialitate nr.76l7/2oI4
al Direcliei generale tehnicá qi de urbanism Compartiment urbanism gi amenajare teritoriu din cadrul aparatuluí de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni;
privind
H.c.L.
nr.28/2oo5,
aprobarea
interdicliei
de construire
ín zoÍ1a
Debarcaderului din stafiunea Lacu Roqu ín vederea protejárii lacului qi a mediului
inconjurátor;
raportul comisiei de specialitate Urbanism, amenqjarea teritoriului, proteclia mediului,
conservarea monumentelor istorice qi de arhitecturá, constituite din cadrul Consiliului
Local Gheorgheni;
Luánd ín considerare prevederile Regulamentului de urbanism aferent P'U.G. aprobat de
Consiliul Local Gheorgheni prin Hotárárea nr.27 l2oo0, prelungit valabilitatea prin H.C.L.
n r 1 6/ 2 0 7 3 ;
Ínbaza prevederilor:
privind autorizarea executárii lucrárilor de construc{ii, republicatá,
Legii nr.5olI99I,
(r2), cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
ordínul M.D.R.L. nr.839l2oo9, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legíi nr. 50 / 1991 privind autoizarea executárii lucrárilor de construc{ii, cu modificárile
gi completárile ulterioare;
H.G. nr.525/1996, republicatá, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanísm,
cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
Legii nr'35o/2oo1, privind amenajarea teritoriului qi urbanismul, cu modi{icárile 9i
completárile ulterioare ;
o.U'G. nt.57 /2oo7, privind regimul ariílor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei gi faunei sálbatice, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
H.G. nr.859/2OO8, pentru aprobarea normelor gi criteriilor de atestare a stafiunilor
turistice, cu modiÍicárile qi completárile ulteríoare;
ordinul M.A.P.A.M. nr.552l2oo3, privind aprobarea zonárli interioare a parcurilor
na{ionale qi a parcurilor naturale, din punct de vedere a] necesitálii de conservare a
diversitá{ii bioiogice
In temeíul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c) qi. alin.(5),lit.c) qi a]e art.45, alin.(2) lit.e)
coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.2I5l2oo1 privind administratia publícá localá,
republicatá, cu modiÍicárile gi compietárile ulterioare,
HoTÁnÁ$TE:
Art.I - Se aprobá completarea Art.2 din Hotárárea Consilíului Local Gheorgheni
nr.28116.03.2005 - priuind aprobarea interdicfiei de construire tn zona Debarcadenilui din
stafiunea Lacu Rogu tn uederea protejarii lacului gi a mediului tnconjurdtor - prin introducerea
dupá atin'(1) a unui nou aliniat, (2|, c€ r re va avea urmátorul cuprins:
,,Art.2 - (2) Se aproba realizarea aleelor pietonale, traseelor turistice, instalarea panourilor
infonnatiue, indicatoarelor, amplasarea obiectelor de arta, statui, monumente istorice, respectíu
extinderea refelelor tehnico-edilitare de interes local, pe perimetrul ariilor naturale protejate ale
Lacului Rogu, exclusiu de catre Municipiul Gheorgheni, tn conforrnitate cu legisla{ia tn uigoare."
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Aft.II - Prevederile prezentei hotárári vor Íi duse 1a indeplinire de cátre: Pimarul
Municipiutui Gheorgh eni, Direcfia generatd. tehnicd si de urbanism- Compartiment urbani-sm 5i
municipiului
de specialitate .al primarului
tentariű din cad.rul aparatului
i^,iii"n
Gheorgheni. =
.ehotáráre se comunicá: Prefectului jr=ffirlui Harghita, Primarului
Art.Iu sezenta.
- Compartiment urbanism 5i
Gheorgheni, Direcfiei generale
Municipiului _teiiorti
-aparatuluitehnicd" si de urbanism
.=.a1
municípiului
primarului
de specialitate
atn cadrul
;;;;;í;;;
Gheorgheni,

Gheorgheni, la 21 august 2OI4

coNTRASEMNEAZÁ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PRESEDINTELE $EDINTEI,
Keres
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