
ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE I-IOTĂRf\.RE
pentru aprobarea documentaţiei"P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Str. ImpăratTraian, llI'.7A,

CF/NC 64900" în vederea realizăriiobiectivului
"CONSTRUIREFLORĂRIE- HALĂ PENTRUPREZENTARE ŞIDEPOZITARE",

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei
documentaţii de urbanism "P.U.z. şi R.L.U. aferent - Str. Impărat Traian, nr.7A, CFINC 64900"
în vederea realizării obiectivului "CONSTRUIRE FLORĂRIE - HALĂ PENTRU PREZENTARE ŞI
DEPOZITARE",

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,
văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări În construcţii şi Urbanism,

precum şi raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea
Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor
Istorice şi de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, ;
Finanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat,

în baza dispoziţiilor art. 129 alin. 6, lit. "c" din OUG nr, 57/2019 privind Codul
Administrativ, dispoziţiilor incidente în materie ale Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi

completările ulterioare şi ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu
modificările şi completarile ulterioare,

în temeiul art, 139 alin. (3), lit. (e) şi art, 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă documentaţia "P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Str. Impărat Traian, nr.7A, i

CFINC 64900" în vederea realizării obiectivului "CONSTRUIRE FLORĂRIE - HALĂ PENTRU'
PREZENTARE ŞI DEPOZITARE", de către investitorul Daniel ILOAEI, pentru stabilirea
condiţiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse În proiectul
nr. C432/2019 întocmită de către proiectant general - S.C. CONCEPT S.R.L., coordonator
urbanist: Arh. Dan BOTEZ, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele

condiţii:

• Suprafaţa totală teren> 900,00mp,
• Funcţiunea propusă - pentru amplasamentul studiat se modifică funcţiunea existentă stabilită

prin P.U.G.B.T. din LMu2 - zonă predominant rezidenţială cu clădiri de tip urban (locuinţe şi

funcţiuni complementare), cu funcţiunea propusă complementar admisă pe parcelă în condiţiile

art. 7.3.1.3., IS -zonă de instituţii publice şi servicii de interes general .

• Construcţii propuse - construirejlorărie - hală pentru prezentare şi depozitare

.. Sc propus '"' 324,00mp

.. Sed propus '"' 595,QOmp

.. NI'. niveluri « 3,0 niveluri, din Care Zniveluri supraterane














