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HOTARAREA NR.75
privind avizare planului Urbanistic Zonal area regulamentului din Lla in A1 in vederea construirii

hald depozitare materiale nepoluante pe te ntravilan comuna Miroslava, sat valea Ursului' jude{ul

Iaqi, T33, PlA, NC 83255, cu acces DJ 
' "rrPuald-beneficiar 

s.c. cRIo-2 S'R'L' prin Ambrozie

Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in gedinJa ordinara.

Avdnd in vedere :

-referatul inregistrat sub nr.7361120.03.2018, prin care Compartimentul Urbanism propune

Consiliului Local avizareaplanului Urbanistic Zonal pentru schimbarea regulamentului din Lla in Al
in vederea construirii halb depozitare materiale nepoluante pe terenul situat in intravilan comuna

Miroslava, sat Valea Ursului, judelul lagi, T33, PtA, NC 83255, cu acces DJ 2047-strada Principal[-

beneficiar S.C. CRIO-2 S.R.L' prin Ambrozie Maricica;

-cererea inregistratd l; Primdria comunei Miroslava sub nr.7361113.03.2018, prin care

beneficiarul solicitd Consiliului Local Miroslava avizareaPlanului Urbanistic Zonal pentru schimbarea

regulamentului din Lla in A1 in vederea construirii hal[ depozitare materiale nepoluante pe terenul

situat in intravilan comuna Miroslava, sat Valea Ursului, judelul Iagi, T33, PIA' NC 83255, cu acces

DJ 2047 -strada Principald;
- certificatul di urbanism nr. I 108125.07 .2017, emis de c[tre Primdria Comunei Miroslava;

-avizul de oportunitate nr. 11113.07.2017 emis de c[tre Prim[ria Comunei Miroslava;

-prevederile art.25 alin.(l), art.26 gi art.56 din Legea nr.350/2001 care reglementeazh

urbanismul gi amenajarea teritoriului, cu modificarile gi complet[rile ulterioare;

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu

modifi cdrile gi conrpletbrile ulterioare;
-metodologia de informare gi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea

planurilor cle amenajare a teritoriului gi de urbanism, aprobatd prin Ordinul Ministerului Dezvolt[rii

i{egionale giTurismglui nr.270l din 30 decembrie 2010, cu modificdrile gi completarile ulterioare;- 
-prevederile art.Z dinH.G. nr.52511996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

--prevederile art.36 alin.(9) din Legea m.21512001 a administraliei publice locale republicati,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-preveclerile Legii contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare;
-preve<lerile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionald in administrafia publicd, cu

modific[rile gi complet[rile ulterioare;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,

in temeiul art.45 9i art.ll5 alin.(l) lit.b) din Legea nr.21512001 a administra(iei publice locale

republicat6, cu modificarile gi complet[rile ulterioare,
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Art.l.La data adopt6rii prezentei hotirdri, se avizeazd Planul Urbanistic Zonal pentru

schimbarea regulamentului din Lla in Al in vederea construirii hald depozitare materiale nepoluante

pe terenul situat in intravilan comuna Miroslava, sat Valea Ursului, judeful Iagi, T33, PlA, NC 83255'

cu acces DJ 2047-strada Principald- beneficiar S.C. CRIO-2 S.R.L. prin Ambrozie Maricica.

Art.2.Orice persoan6 care se consideri vdt[mati intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim,

prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanlei de contencios administrativ competente,

pentru anularea actului, recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim gi repararea pagubei ce

i-a fost cauzatd.
Art.3.Prezenta hotlrAre se va comunica, prin grija secretarului comunei, in termenul prevdzut

de lege, cltre Compartimentul Urbanism, S.C. CRIO-2 S.R.L. prin Ambrozie Maricica 9i Instituliei

Prefectului Judefului tagi pentru exercitarea controlului de legalitate, iar un exemplar se va afiga pe site-

ul instituliei www.primariamiroslava.ro pentru aducere la cunoqtinfd public6.

Miroslava, astdzi,30 martie 2018
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