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H O T Ă R Â R E A 

NR.55/2020 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  ,,AMENAJARE IAZ PISCICOL’’,   

extravilan, sat Beldiu, oraş Teiuş, jud. Alba, beneficiar  SC SELIM Teius SRL. 

 

 

         Consiliul local al oraşului Teiuş, întrunit în şedinţă ordinara în data de 29 iunie 2020,sedinta 

publica. 

         Luând în dezbatere: 

    -    proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „AMENAJARE IAZ 

PISCICOL “, oraş Teiuş, extravilan, jud. Alba,  beneficiar-  SC SELIM Teius SRL. 

    - referatul de aprobare nr.7975/18.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - 

„AMENAJARE IAZ PISCICOL “, oraş Teiuş, extravilan, jud. Alba,  beneficiar-  SC SELIM Teius 

SRL. 
     -raportul nr.7986/19.06.2020 al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului oraşului Teiuş; 

     -avizele nr.8424/29.06.2020,nr.8426/29.06.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

din cadrul Consiliului local oraș Teiuș  

Având în vedere prevederile: 

 art.47 din Legea nr. 350/2001, privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului cu modificările şi 

completările ulterioare (OUG 7/2011) 

 legea nr. 453/2001 – legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construire şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată; 

 prevederile Ordinului 2701/2010 privind aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism 

 Hotărârea Consiliului local oraş Teiuş nr.72/2011 privind aprobarea Regulamentului de urbanism 

privind modalitatea de aprobare a Planurilor Urbanistice Zonale şi de Detaliu 

            În temeiul prevederilor  art. 129, alin.2, lit.c,alin.6,lit,c,art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

     

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

             Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „AMENAJARE IAZ PISCICOL  “ oras Teiuş, 

extravilan, sat Beldiu, oraş Teiuş, jud. Alba, beneficiar  SC SELIM Teius SRL. 

            Art.2. Planul Urbanistic Zonal „AMENAJARE IAZ PISCICOL  “ oras Teiuş, extravilan, sat 

Beldiu, oraş Teiuş, jud. Alba, beneficiar  SC SELIM Teius SRL vizeaza un teren arabil  situat în 

extravilanul oraşului Teiuş, în suprafaţă de 16.200 mp, identificat cu CF nr. 74855  Teiuş. 
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            Art.3. Planul Urbanistic Zonal „AMENAJARE IAZ PISCICOL  “ oras Teiuş, extravilan, sat 

Beldiu, oraş Teiuş, jud. Alba, beneficiar  SC SELIM Teius SRL are valabilitate de 2 ani de la data aducerii 

la cunoştinţa publicului şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.4-Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Teiuş.             

             Art.5-Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

             Art.6 .Prezenta hotarare se  va comunica :primarului orasului Teius, Serviciul Urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Teius, Institutiei 

Prefectului judetului Alba, SC Selim Teius SRL dosar sedinta, dosar hotarari. Se afiseaza la sediul 

Primariei orasului Teius. 

 

 

Teiuș,29 iunie 2020 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează pentru legalitate 

              Consilier UNGUR MIHAI                                          secretarul general al orașului 

                                                                                                                      Bara  Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-15 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru,0 voturi împotrivă,0 abțineri. 
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