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H O T Ă R Â R E A  Nr.43/2015 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă 

multifuncțională Cîrța, jud.Harghita 
 
              Consiliul Local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 19 octombrie 2015; 
Având în vedere: 
           -expunerea  de motive  înregistrată sub  nr.2240/2015 a domnului Gabor  
Tibor, primarul comunei Cîrța, judetul Harghita și raportul de specialiate a 
compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
nr.2241/2015; 
           -proiectul nr.496/2015 – faza PUD, elaborat de ARC Studio SRL cu sediul în 
municipiul Miercurea-Ciuc.      
           -raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi  
urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism și al Comisiei pentru activităţi 
economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi disciplină; 
              Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin 
Certificatul de urbanism nr.8/24.04.2015 eliberat de Primăria comunei Cîrța;         
              În conformitate cu prevederile art.25 alin.1, 27^1, lit.c) art.48, art.56 și art.57  
din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; ale Legii 52/2003, republicată, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; art.2 alin.(2) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
ulterioare, și potrivit Metodologiei de elaborare și cadru conținut a documentațiilor de 
urbanism P.U.D. aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000.  
               In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2, lit.,,c”,alin.5 lit.”c” și art.45 
alin.2 lit.”e” și ale art.115 alin.1, lit.,, b” din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 
administrația publică locală, 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E: 
 

              Art.1. Se aprobă documentația Planul Urbanistic de Detaliu ” Construire casă 
multifuncțională Cîrța, jud.Harghita” pe strada Principală nr.250, întocmit de SC 
ARC Studio SRL arh.Mathe Zoltan, în conformitate cu proiect nr.496/2015.    
 



 
              Art.2. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 3 ani de la data 
aducerii la cunoștință publică. 
 
              Art.3. Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul comunei Cîrţa și compartimentul de urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului.  
 
               Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cîrța, 
Compartimentului de urbanism, S.C.Omega Euro-2005 SRL beneficiar, Instituției 
Prefectului judetul Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și 
se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Cîrța. 

Comuna Cîrţa, la 19 octombrie 2015  
 
 
     Preşedinte de şedinţă,                           Contrasemnează, 
                    Gabor Janos                                   Secretar al comunei, 

                                                                                        Karda Melania                     
 
 
 
 


