
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 78 
Din 27.12.2022

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu destinat pentru 
Construire Capelă mortuară în satul Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.12.2022;
Ca urmare a solicitării nr. 5035/13.12.2022 depusă de Parohia Romano-Catolică Băiuţ 

privind aprobarea PUD pentru construire Capelă mortuară în satul Băiuţ;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, proiectul 

de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiuţ şi raportul 
compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;

Având în vedere Raportul privind informarea şi consultarea populaţiei nr. 
4180/17.10.2022;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 32, alin. (1) lit. d), 
alin. (5), lit. b), 48 şi 56 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică:

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c. art. 139 alin. 3 lit. e, art. 196, alin. 1, lit. a 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ” Construire Capelă mortuară în satul 
Băiuţ" pe terenul situat în comuna Băiuţ, sat Băiuţ, nr. 420/A, identificat prin nr. cadastral 50686 
din CF nr. 50686 Băiuţ, Proiect nr. 113/2021 întocmit de SC ACTUAL PLAN SRL, conform 
Anexei 1 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2(1) Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu 
dă dreptul la construire până ia eliberarea Autorizaţiei de construire.

(2) Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi 
este valabil 3 ani sau până la aprobarea unei documentaţii de urbanism de rang superior care 
prevede reglementări urbanistice superioare.



Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Parohiei Romano-Catolice Băiuţ 
Site-ul Comunei Băiuţ 
Dosar
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SECRETAR GENERAL 
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