
                                                            
                                       

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

                                                                 

                                                             PROIECT  
                                                                   DE
                                                        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  documentaţiei  Plan  Urbanistic  Zonal  -   „Construire  sală  de  sport  cu
tribună,180 locuri în localitatea Mi ca ,comuna Chi laz”ș ș

                 Având în vedere:
                   - referatul de aprobare cu nr. 172  din 17 ianuarie 2023 i  proiectul de hotărâreș
pentru  aprobarea  documentaţiei   Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  „Construire  sală  de  sport  cu
tribună,180  locuri  în  localitatea  Mi ca  ,comuna  Chi laz”ș ș   ,ini iat  de  domnul  Bezi  Georgeț
Dorin,primarul comunei;
                   - raportul de specialitate nr.173   din 17 ianuarie 2023 i  avizul  comisiei deș
specialitate a consiliului local;
                   - raportul informării i consultării publicului nr.176  din 17 ianuarie 2023;ș
                   - certificatul de urbanism nr.4  din 25 ianuarie 2023 emis de comuna Chi laz;ș
                   - anun ul  public  în baza Legii nr.52/2003 privind transparen a decizională înț ț
administra ia publică;ț
                Ţinând seama de prevederile:
                    -art.25 alin.(1), art.32 alin.(5) ,art.47 i art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privindș
amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare,
                    -art.91 din Legea fondului funciar nr.18/1991,republicată,cu modificările iș
completările ulterioare;
                    -art.23 alin.(2) i (3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilorș
de construc ii,republicată,cu modificările i completările ulterioare;ț ș
                    -art.28 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind
amenajarea  teritoriului  i  urbanismul  i  de  elaborare  i  actualizare  a  documenta iilor  deș ș ș ț
urbanism,aprobate  prin  Ordinul  nr.233/2016  al  Ministrului  Dezvoltării  Regionale   iș
Administra iei Publice;ț
                    -art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra iaț ț
publică;                    
                 În temeiul 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 Chişlaz 

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E:



             Art.1.- a)Se  aprobă documentaţia Plan Urbanistic Zonal pentru investi ia „ț Construire
sală  de  sport  cu  tribună,180  locuri  în  localitatea  Mi ca  ,comuna  Chi laz”  –  pe  parcela   cuș ș
nr.cadastral  50676,situată în comuna Chi laz,satul Mi ca   ș ș i  Regulamentul  local de urbanismș
aferent Planului Urbanistic Zonal – beneficiar comuna Chi laz,cu sediul în Chi laz,nr.250,careș ș
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                          b)Se stabile te perioada de valabilitate a documenta iei la 10 ani .ș ț          
             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.

                       

                         
                     Ini iator,ț
                      Primar,
             George Dorin BEZI
                                                                                                                   Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                              Ioan Tiriteu

        

    Nr. ......  din  17 ianuarie 2023.


