
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 153/2022 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip unifamilial pentru asistență socială 

și protecția copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 10 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip unifamilial pentru asistență 
socială și protecția copilului ”   din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 10, 
           Văzând avizul Arhitectului șef nr. 3 din 02.08.2022 și procesul verbal nr.15110/2022 a 
Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, 
 Având în vedere prevederile art.47, art.50, art.56 alin.(1) respectiv a literei B poziţia 10 din 
Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 Văzând dispozițiile art.7 ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b. coroborat cu art.129 alin.(6) lit.c, art.139 alin.(3) lit.e, art.196 
alin.(1) lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare, 

H OT Ă R Ă Ş T E 

 
 Art. 1.  – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ” Case de tip unifamilial pentru asistență socială 
și protecția copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 10 , proiect nr. 9/2022, elaborat 
de ”S.C CAD PROJECT S.R.L” Sfântu Gheorghe, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 
 Art. 2. – Valabilitatea documentației de urbanism este de 5 (cinci) ani. 
 Art.3 – Însuşeşte raportul informării şi consultării publicului, anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la 27 septembrie 2022 
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