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                                                        H O T Ă R Â R E
Privind  aprobarea  documentației  Plan  Urbanistic  Zonal-introducere  teren  în  intravilanul
comunei Chișlaz pentru investiția „Construire unitate depozitare cereale” amplasat în comuna
Chișlaz,satul  Chiraleu,nr.cadastral  52308   și  a  Regulamentului   local  de  urbanism  aferent
Planului Urbanistic Zonal

                 Având în vedere:
                   - referatul de aprobare cu nr.1543 din 27 martie 2020 și  proiectul de hotărâre
pentru  aprobarea  documentației  documentației  Plan  Urbanistic  Zonal-introducere  teren  în
intravilanul comunei Chișlaz pentru investiția „Construire unitate depozitare cereale” amplasat
în comuna Chișlaz,satul  Chiraleu,nr.cadastral  52308   și  a Regulamentului   local  de urbanism
aferent Planului Urbanistic Zonal;
                   - raportul de specialitate nr.1.544 din 27 martie 2020 și raportul de avizare al
comisiei de specialitate a consiliului local;
                   - raportul informării și consultării publicului nr.1657 din 6 aprilie 2020;
                   -  certificatul de urbanism cu nr.2/10.09.2018 prelungit până la 2 septembrie 2020;
                   -  Avizul favorabil nr.12 din 4.03.2020 emis de Instituția Arhitectului Șef  din Consiliul
Județean Bihor;
                Ţinând seama de prevederile:
                   -art.25 alin.(1), art.47 și art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul,cu modificările și completările ulterioare,
                   -art.91 din Legea fondului  funciar  nr.18/1991,republicată,cu modificările și
completările ulterioare;
                    -art.23 alin.(2) și (3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții,republicată,cu modificările și completările ulterioare,
               În baza dispoziţiilor art.129 alin.(6) lit.c) ,art.139 alin.(3) lit.e) i ale art.196 alin.(1)ș
lit.a) din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ,ț ț
                Consiliul local al comunei Chișlaz întrunit în ședință ordinară,cu 12 voturi „pentru”

- H O T Ă R Ă Ș T E:

              Art.1.-Se aprobă documentația de urbanism “Plan Urbanistic Zonal-introducere teren în
intravilanul comunei Chișlaz pentru investiția - Construire unitate depozitare cereale” amplasat
în comuna Chișlaz,satul Chiraleu,nr.cadastral 52308  și  Regulamentul  local de urbanism aferent
Planului Urbanistic Zonal,conform documentației anexă care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
            



             Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
doamna Tamaș Simona,consilier urbanism.
             Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică:
                      -Instituției Prefectului - Județul Bihor;
                      -doamnei Tamaș Simona,consilier urbanism.           
                  

                       Președinte de ședință,
                             Layos Bertalan
                                                                                                                           Contrasemnează,
                                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                 Ioan Tiriteu

            Nr.21  din 13 aprilie 2020.


