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EXPUNERE DE MOTIVE
Priveşte: aprobarea avizului de principiu favorabil pentru modificarea intravilanului
municipiului Alexandria în vederea reactualizării PUG-ului
Conform art. 1 și 2 din Ordinulnr. 897 / 798 din 2005, al ministruluiagriculturii,
pădurilorșidezvoltăriiruraleși
al
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Conform art. 46 alin. (1) din Legea 350 / 2001 privindamenajareateritoriuluișiurbanismului,Planul
urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi
reprezintăprincipalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea
programelor şiacţiunilor dedezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la
maximum 10 ani Planul urbanisticgeneral în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici,
economici, culturali şi a necesităţilor locale.
Conform art. 46 alin. (2) dinLegea 350 / 2001 privindamenajareateritoriuluișiurbanismului,Planul
urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale
de bază, cu privire la:
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al
localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice
reperate;
Ca urmare, înconformitatecuprevederile art. 45, alin 6 dinLegea nr.215 /2001 a Administraţiei
publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Arhitectul
Şef a unui proiect de hotărâre cu privire la Aprobarea avizului de principiu favorabil pentru modificarea
intravilanului municipiului Alexandria în vederea reactualizării PUG-ului.Urmează ca, în conformitate cu
prevederile art. 36, alin 2, lit. „c” şi al alin (5), lit. „c” din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale
republicată cu modificările şi completările ulterioareproiectul de hotărâreîmpreunăcuîntreagadocumentaţie,
să fie supusspredezbatereşiaprobareConsiliului Local al municipiului Alexandria.
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