
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     

HOTĂRÂRE  NR.  30/2023
cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, str.

Târgului, nr. 6, oraș Covasna, județ Covasna
Beneficiar: S.C. ORKLA FOODS ROMANIA S.A.

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
28 februarie 2023 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleşi,  

Analizând  referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  Arhitectului-şef,  dl
Ambrus Attila, avizul comisiilor de specialitate juridice şi pentru administraţia publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget,
finanțe,  administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și
comerț şi pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi avizul de legalitate al
secretarul general al oraşului.

Având în vedere:
- Avizul favorabil  al  Arhitectului Şef  nr. 43/07.11.2022 pentru Plan Urbanistic

Zonal;
      -  Toate avizele şi  acordurile solicitate prin Certificatul  de urbanism  nr. 36/
25.05.2022 şi obţinute de către beneficiar;

În temeiul prevederilor:
-  Ordinului  Prefectului  Judeţului  Covasna  nr.  237/23.10.2020 privind

constatarea  îndeplinirii  condiţiilor  legale  de  constituirea  a  Consiliului  Local  al
Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;

- art. 22 alin. 2 lit „c”, art. 25, art. 44, art. 45 lit. „b”, art. 47, art. 471 alin.(2),
art.  49  alin.  (3),  art.  56,  art.57-art.61  din  Legea  nr.  350/2001  pentru  amenajarea
teritoriului şi urbanism publicată în M.Of. al României, partea I, nr. 373 din 10 iulie
2001, cu modificările şi completările ulterioare,

- art.2 alin (2) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată în 2004 cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de:
- prev. Hotărârii de Consiliu nr. 24/2011 privind aprobarea Regulamentului

local  referitor  la  implicarea  publicului  în  elaborarea  sau  revizuirea  planului  de
urbanism sau de amenajare a teritoriului.

-  prev.  Hotărârii  de  Consiliu  nr.  10/2000 pentru  aprobarea  Planului
Urbanistic  General  şi  a  regulamentului  Local  de urbanism şi  HCL 39/2011,  HCL
3/2013, HCL  106/22.12.2015, HCL 165/2018  pentru prelungire valabilitate PUG
până la 30.12.2023,



-  Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa
decizională  în  administraţia  publică,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. „b”, art. 136 alin.(1), art.
139 alin.(1), alin.(3) lit. „e”, art. 196 alin.(1) lit.  „a” şi art.243 alin.(1) lit.  „a” din
ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare, 

Cu votul ,,pentru” a  16 consilieri, ,,împotrivă” a – consilieri,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - (1) Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului înregistrat
sub nr.  18889/22.12.2022 pentru documentaţia  P.U.Z. – ZONĂ DE PRODUCȚIE
ȘI DEPOZITARE, oraș Covasna, județ Covasna, conform anexei 1 la prezenta.
                       (2) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism
aferent pentru „ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE” în intravilanul oraşului
Covasna, strada Târgului, nr. 6, jud. Covasna, proiect nr. 2210/2022 elaborat de către
S.C. TC3 S.R.L.  – din mun.  Sfântu Gheorghe – beneficiar S.C. ORKLA FOODS
ROMANIA S.A. – conform anexei 2 la prezenta.

Art. 2 – P.U.Z.-ul şi Regulamentul aferent reglementează suprafaţa de 43.469
m², înscrisă în C.F. nr. 32704 Covasna, nr. cadastral 32704, pentru care se propune o
zonă  funcţională: zonă industrială.  Indicatorii  urbanistici  pentru zona industrială:
P.O.T.  maxim 60,00 % și  C.U.T.  maxim 0,7;  iar  pentru  parc  fotovoltaic:  P.O.T.
maxim = 80 % și CUT maxim 0,80.

Art. 3 – Perioada de valabilitate a P.U.Z.-ului şi a Regulamentului aferent este
de 5 ani.

Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului, Oficiului de
Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară,  Consiliului  Judeţean,  Primarului  şi  Arhitectului
Şef.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           Contrasemnează,
     NEAGOVICI-VASILE CĂTĂLIN             SECRETAR GENERAL 

                     AL ORAȘULUI COVASNA,
            VASILICA ENEA
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