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HOTARAREA NR.81/31.10.2012
REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan Urbanistic de
Detaliu(PUD) a Regulament Local de Urbanism aferente obiectivului „TERASA PARTER CAFE BAR" pentru imobilul (teren §i construc(ii) situat pe STR. GENERAL MAGHERU in fata bl. A2a.
EXPUNERE DE MOTIVE:
AvAnd in vedere necesitatea dezvoltarii fondului construit, in scopul elaborarii Planului Urbanistic
General, in conformitate cu prevederile Legii 350/2001, este necesard elaborarea de documentatii PUD
care sd stabileasce obiectivele, reglementarile de urbanism - permisiuni §i restrictii necesar a fi aplicate in
utilizarea terenurilor conformarea constructiilor in zona studiatd.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul informarii §i consultdrii publicului nr. 14236 din 22.10.2012
- Punctul de vedere nr. 14447 din 25.10.2012 al Directia de Dezvoltare UrbanA, Cadastru, Lucrdri
Publice, Programe Comunitare din cadrul Primäriei municipiului Caracal
- Raportul de specialitate cu nr. 14448 din 25.10.2012 al Directiei Dezvoltare Urbana, Achizitii §i
Tehnic din cadrul Primäriei municipiului Caracal;
- Prevederile Legii nr 350/2001, privind amenajarea teritoriului urbanismului cu
modificArile completarile ulterioare ;
-Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
-HotdrArea Consiliului Local al municipiului Caracal nr.17/2012 referitoare la:
aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului §i de urbanism in municipiul Caracal.
- Prevederile Art. 36(5) lit c. din Legea 215/2001, privind administratia publicA locald, republicatA
cu modificArile §i completdrile ulterioare;
-Prevederile Legii 50/1991, republicatA modificatA, privind autorizarea lucrArilor de constructii
Avizul comisiei pentru activitAti de amenajarea teritoriului, urbanism, agriculturd,
protectia mediului turism a Consiliului local;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd localA, republicatA,
completatA §i modificatd;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
ART. 1 - Se aprobd Avizul Unic m92/18.10.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului
Urbanismului din Cadrul Consiliului Judetean Olt - Aviz favorabil.
a
ART. 2 — Se aproba documentatiile de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu(PUD)
Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului „TERASA PARTER CAFE - BAR" pentru
imobilul (teren Si constructii) situat pe STR. GENERAL MAGHERU in fata bl. A2a.
ART. 3 — Se aprobd regimul de indltime, indicii indicatorii urbanistici, reglementari aferente
PUD, conform anexei, ce face pane din prezenta hotArdre. PUD va fi preluat in documentatiile de
urbanism si PUG al municipiului Caracal.

ART. 4 — Prezentele documentatii de urbanism au valabilitate 18 luni de la data aducerii la
cunotinta publica.
ART. 5 — Directiile din cadrul Primariei municipiului Caracal vor duce la indeplinire prezenta
hotarare.
ART. 6.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului
Municipiului Caracal
Directiei Dezvoltare Urbana, Achizitii
Tehnic din cadrul Primariei
municipiului Caracal.
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