
                                                             

                                        

JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ 

Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor 

C.I.F.5398331 

  Telefon:0259/362569;fax:0259/362695; 

e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro 
 

                           

                                                        H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal -  „CONSTRUIRE SEDIU FUNDAȚIA 
DIACONALĂ REFORMATĂ A ERIULUI” – pe terenul intravilan situat în satul 
Mișca,nr.cadastral 53412,comuna Chișlaz 
 
 
                 Având în vedere: 
                   - referatul de aprobare cu nr.2.506  din 18 mai  2021 și  proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea documentaţiei  Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire sediu Fundația Diaconală 
Reformată a Eriului”  ,inițiat de domnul Bezi George Dorin,primarul comunei; 
                   - raportul de specialitate nr.2.507  din 18 mai  2021 și  avizul  comisiei de specialitate 
a consiliului local; 
                   - raportul informării și consultării publicului nr.1.900 din 22 aprilie 2021; 
                   - certificatul de urbanism nr.9 din 22 iulie 2020 emis de comuna Chișlaz; 
                   - anunțul  public înregistrat la nr.2.509 din 18 mai 2021 în baza Legii nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică;  
                Ţinând seama de prevederile: 
                    -art.25 alin.(1), art.32 alin.(5) ,art.47 și art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi 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; 
                    -art.28 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism,aprobate prin Ordinul nr.233/2016 al Ministrului Dezvoltării Regionale  și 
Administrației Publice; 
                    -art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică;                     
                 În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(6) lit.c) ,art.139 alin.(3) lit.e) și ale art.196 alin.(1) 
lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
                 Consiliul local al comunei Chişlaz  
 
                                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art.1.- a)Se  aprobă documentaţia Plan Urbanistic Zonal pentru investiția 
„CONSTRUIRE SEDIU FUNDAȚIA DIACONALĂ REFORMATĂ A ERIULUI” – pe parcela  
cu nr.cadastral  53412,situată în comuna Chișlaz,satul Mișca  și  Regulamentul  local de 



urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal – beneficiar Fundația Diaconală Reformată a 
Eriului,cu sediul în Săcuieni,strada Crișana,nr.37,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                          b)Se stabilește perioada de valabilitate a documentației la 10 ani .          
             Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
doamna Tamaş Simona,consilier urbanism. 
             Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 
                      -Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor; 
                      -doamnei Tamaş Simona,consilier urbanism.            
                      -beneficiarului Planului Urbanistic Zonal. 
 
                        
 
 
                          
                  Președinte de ședință, 
                     Marinel Ioan Chiș 
                                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                                          Secretar general, 
                                                                                                                              Ioan Tiriteu 
 
 
         
 
    Nr. 39  din  25 iunie 2021. 
 

 

 
 
 
 
 


