
R O M Â N I A                                     
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.213/2020 
pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire stație de captare, tratare, 

înmagazinare și pompare apă potabilă în municipiul Onești” 
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Oneşti,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  în  data  de 
21 decembrie 2020; 
          Având în vedere Referatul de aprobare nr. 48156/27.10.2020 al Primarului 
municipiului Onești, Raportul de specialitate nr. 48155/27.10.2020 al Direcţiei urbanism,  
Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, al Comisiei pentru 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice și protecția mediului înconjurător și al Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libetăţilor cetăţenilor şi disciplinei; 
           În baza prevederilor art. 47 alin. (1), (2) (3) și (5) și art.56 alin.(1), (6) și (7) din 
Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu 
modificările si completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 
176/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare şi 
conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal - Indicativ GM-010-2000, Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  

Ca urmare a respectării prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională s-a întocmit Anunțul nr.48201/27.10.2020 

În temeiul art.129, alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. c), ale art. 139 alin.(3) lit. e), 
art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I – Se aprobă completarea și modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local 
nr.213/2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire stație de captare, 
tratare, înmagazinare și pompare apă potabilă în municipiul Onești”, care va avea următorul 
conținut: 

„Art.1(1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire stație de captare, tratare, 
înmagazinare și pompare apă potabilă în municipiul Onești - , inițiator  SC Raja SA 
Constanța , conform proiect nr.19/2019  ce este prevăzut în anexă, ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

(2) Durata de valabilitate a PUZ-ului este de  5 ani. 
(3) Prevederi ale PUZ-RLU 

a) UTR- se propune extinderea intravilanului cu suprafața de 7055 mp și 
instituirea zonei funcționale zonă tehnico edilitară ; 

b) Funcțiuni predominante: zonă tehnico-edilitară; 
c) Hmax=P+1, 10 metri ; 
d) POT max admis=50%; 
e) CUT max admis=1; 
f) retragerea minimă faţă de aliniament = 4, 0 m față de limita de N a 

proprietății;   



g) retrageri minime faţă de limitele laterale =4, 0 m față de limitele de V și E a 
proprietății;   

h) retrageri minime faţă de limitele posterioare = 0,6 m față de limita de S a 
proprietății;  

i) circulaţii şi accese: din drumul de exploatare nr. cad.63951.” 
 
Art.II –  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează 

Primarul Municipiului Onești prin Direcția urbanism.  
 
Art.III –  Prezenta hotarâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului, 

către: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti;  
-  Direcției urbanism; 

    
 
 
 
 
 

    
Președinte de ședință, 

Cristea Alexandru 
 
                                                                       
 
                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                 Secretarul general al municipiului, 
                                                                             Cons.jur. Daniel Spânu 
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