
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIDL LOCAL 

HOTĂRÂREA 66/2021 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-

"ZONĂ DE LOCUINŢE" 

Consiliul Local al comunei Reci, judeţul Covasna, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 octombrie 2021, 
Analizând Proiectul de hotărâre împreună cu Referatul de aprobare al Primarului 

comunei nr.3795/24.08.202 l, prin care propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal -
"ZONĂ DE LOCUINŢE", raportul comisiei de specialitate pentru administratie publica 
locala,juridica si de disciplina, administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor, 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Avizul favorabil nr. 28 din l 0.08.2021 al Arhitectului Şef din cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna; 
- Raportul informării şi consultării publicului nr.3798/24.08.2021, privind 

fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de 
urbanism aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "ZONĂ DE LOCUINŢE" 

- Prevederile art.271 lit.c), art.29 alin.(2 1
), art.32 alin. (1) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.47, 

art.48 1 alin.(4), art.54 alin.(3), art.56 alin. (1), (4), (6) şi (7) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Prevederile art.28 alin.(l), art.30 alin.(2) art.35 alin.(3), (4) şi art.43 din Ordinul 
nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism; 

Prevederii art.5, art.6 din Anexa la Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile HCL nr.25/2011 privind aprobarea Regulamentului local de informare 
şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, 

Prevederile HCL nr.58/2011 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic 
General al comunei Reci. 

- Prevederile art.129 alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.c), art.139 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând că sunt respectate prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, modificată şi completată, 

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- "ZONĂ DE LOCUINŢE"şi Regulamentul 
Urbanistic Local aferent Planului Urbanistic Zonal elaborat prin Proiectul nr. 4/2020, întocmit 
de S.C. URBAN OLIVER S.R.L., conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului pentru aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal - "ZONĂ DE LOCUINŢE" conform anexei 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Reci. 

Reci, la 21 octombrie 2021 

TE DE ŞEDINŢĂ, 
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Hotărârea nr.66/21.10.2021 

Contrasemnează 

Secretarul general comunei 
NEMETH Timea-Katalin 

~ 

Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 21.10.2021, cu 1 O voturi 
PENTRU, O ABŢINERI si O voturi Îl\1POTRIV Ă din numărul de 11 consilieri prezenţi, 
din totalul de 11 consilieri in functie. 
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Raportul informării si consultării publicului pentru documentati~ -~:~·0 

Planul Urbanistic Zonal-"ZONĂ DE LOCUINŢE" 

Beneficiar: MAJOS ATTILA 

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismului, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 pentru 
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism coroborate cu Regulamentul local de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism aprobat prin HCL nr.25/2011, în vederea documentaţiei de urbanism 
Planul Urbanistic Zonal-"ZONĂ DE LOCUINŢE" (nr. proiect 4/2020), in comuna Reci,judetul 
Covasna. 

au fost parcurse toate etapele legale de informare şi consultare a publicului atât de către 
iniţiatorul proiectului cât şi de către Primăria comunei Reci, în scopul fundamentării deciziei 
Consiliului Local , structuri de specialitate ce asigură elaborarea Raportului informării şi consultării 
publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate şi argumentarea lor. 

Informarea şi consultarea public s-a derulat respectând etapele din cadrul procesului de 
elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului: 

• Etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare 
• Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare 
• Etapa elaborării propunerilor finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care 

se supun procedurii transparenţei decizionale 

Amplasament 
Terenul studiat se află situat în intravilanul comunei Reci, jud. Covasna, în partea de Nord al 

teritoriului administrativ, în apropierea drumul naţional DNl 1, drum ce face legătura dintre Braşov 
şi Tg. Secuiesc. 



Proiectantul 
S.C. URBAN OLIVER S.R.L., Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, prin arh. Emil Oliver I. Riti 

Initiator, beneficiar: MAJOS ATTILA 
Obiectul lucrării: 
Se propune asigurarea amplasamentelor pentru 5 locuinţe tip vile cu S+P+M. 
Actele eliberate în vederea întocmirii documentaţiei necesare aprobării planului urbanistic 

sunt: 
1. Certificat de urbanism nr.286/07.07.2020- eliberat de Consiliul Judeţean Covasna 
2. Aviz de oportunitate nr. 23 din 26.04.2021 aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, 
3. Referatul de aprobare, raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre din data de 

3 795/24.08.2021 , 
4. Procesul verbal de afişare la avizierul Primăriei şi pe site-ul propriu al Primăriei din data 

de 25.08.2021 
5. Anunţul publicat în ziarul local Observatorul din data de 25.08.2021. 

Avizele solicitate prin Certificatul de urbanism şi obţinute de către beneficiari: 
1. Decizia etapei de încadrare nr.32/17.05.2021 al Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Covasna 
2. Acord Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, "Mihai 

Viteazul" nr.2528127 din 19.05.2021 
3. Aviz DEE România Sucursala Covasna nr.7060210400984/05.05.2021 
4. Aviz eliberat de Primăria comunei Reci nr.1481/12.04.2021 
5. Acord eliberat de Primăria comunei Reci nr.1482/12.04.2021 
6. Avizul Arhitectului Şef din cadrul Consiliului Judeţean Covasna 

Obţinut Avizul Favorabil nr.28/10.08.2021 

În etapa pregătitoare au fost publicate Anunţurile privind emiterea avizului de 
Iniţiere, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru documentaţia PUZ -
"ZONĂ DE LOCUINŢE'' pe site-ul ziarului Observatorul de Covasna, în datele 29.03.2021, 
31.03.2021, 05.05.2021, 18.05 .2021 

În etapa finală de pregătire a aprobării a fost publicată anunţul în ziarul Observatorul. în data 
de 06.07.2021, afişat la sediul Primăriei şi pe site-ul prorpiu www.reci.ro, cu indicarea exactă ca 
propunerile, sugestiile să fie comunicate în scris Secretarului general comunei. 

În perioada de publicitate a actelor şi documentelor, nu s-au înregistrat sugestii, propuneri, 
sau opinii din partea publicului. 

Acest raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local de informare şi consultare 
a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism. 

În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice pot solicita 
opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu. 

§ecrefar general al comunei, 
NEMETH TI~A KA TALIN 
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