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ROMÂNIA     Proiect                                    AVIZAT   
JUDEŢUL ARAD                 SECRETAR 
MUNICIPIUL ARAD                                                                 Cons.jr.Doina Paul 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  Nr._____ 
din __________________ 2008 

privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu  „Parc industrial UTA2”,Zona centură 
nord  ,beneficiar SC UTA SA,  proiect nr. 2 /2008, elaborate de BI ARH.Darida Ioan.  
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad , exprimată prin expunerea de motive nr.  ad. 44303 din  
___________. 2008; 
-raportul nr. ad. 44303  din  ______.2008 al Arhitectului Şef -  Serviciul Construcţii şi Urbanism, 
prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Parc industrial UTA2” Zona 
centură nord , proiect nr.2/2008 elaborat de BI ARH.Darida Ioan;    
-rapoartele  comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
-prevederile art.2 din Legea nr.50/1991 , republicată ,cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de 
Detaliu indicativ G.M. 009 – 2000; 
 În temeiul  drepturilor conferite prin  art.36 alin. (5) lit. „c” şi art.45  din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, adoptă  prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1.Se aprobă Avizul Tehnic nr.           din              al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 
şi urbanism.  
Art.2.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu   - “ Parc industrial UTA2 „ Zona centură nord  -
elaborat de BI ARH.Darida Ioan , proiect nr. 2/2008, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art.2.Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu va avea valabilitatea de 3 ani de la data avizării în 
Consiliul Local al Municipiului Arad. 
 
Art.3.Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către beneficiarul  SC UTA SA şi se va 
comunica celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  SECRETAR 
 
 
 

PMA-S1-01 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. ad. 7222 /Ao/ ______  2008 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu  „ Parc induatrial UTA2” Zona centură nord, beneficiar SC UTA SA  , 
proiect nr.2/2008, elaborat de  BI ARH.Darida Ioan .     
 
 
 
  Având în vedere că au fost îndeplinite toate condiţiile impuse prin 
certificatul de urbanism nr.1820/2008, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a 
regulamentului Planului Urbanistic General al municipiului Arad, consideram că prin 
amenajarea propusă este oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe 
Planul Urbanistic de Detaliu „ Parc industrial UTA2”,Zona centură nord,  cu 
respectarea  tuturor avizelor şi acordurilor aferente. 
 
 
 
 

P R I M A R 
 

Ing. Gheorghe Falcă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primaria Municipiului Arad 
Arhitect şef 
Serviciul construcţii si urbanism 
Nr.ad. 44303 din 29.07.2008. 
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RAPORT 
 

Denumire proiect – PUD –Parc industrial UTA2 . 
Adresa – Zona centură nord 
Beneficiar: SC UTA SA 
Proiect nr.: 2/2008 
Elaborat: B.I.ARH.DARIDA IOAN 
 
 
Prezenta documentaţie este întocmită în conformitate cu Certificatul de 

urbanism nr.1820 din 07.06.2008 privind amplasamentul, destinaţia, regimul juridic 
si tehnic, respectiv Ghidul privind  metodologia  de elaborare si conţinutul cadru  al 
Planului  urbanistic de detaliu,indicativ GM 009-2000. 

În aceste condiţii considerăm că sunt  îndeplinite condiţiile  minime  din Legea  
nr. 52 din 21.01.2003, privind transparenţa decizionala în administraţia    publică si 
propunem  demararea  acestei proceduri. 

După expirarea termenului ( 30 de zile) , îndeplinirea condiţiilor legale din 
toate punctele de vedere , se va supune  documentaţia spre aprobare în Consiliul 
Local. 

Prezentul raport este valabil numai pentru  demararea procedurii de 
transparenţă decizională. 

 
 
 
Arhitect şef                                         Şef serviciu 
Ing. Mirela Szasz                             Arh. Radu Drăgan 
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