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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           
                                                                                                   

HOTĂRÂREA NR. 24

din 14.05.2014

privind aprobarea PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI STABILIRE ZONĂ 

FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIT     

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 14.05.2014;

            Având în vedere:

- Raportul de Specialitate nr. 1580 din 28.04.2014 privind aprobarea PUZ –

INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIT     

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Beica de 

Jos;

- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.

25 alin. (1) şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin (1), alin. (2) litera c) şi alin (4) litera e), alin. (5) litera c),  art. 

45 alin. (2) , litera e) şi art. 115 alin. (1) litera b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

         
Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism ,,Plan Urbanistic Zonal –

INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIT‘’

pe terenul în suprafață totală de 1400 mp. înscris în CF nr. 50037, identificat cu nr. cadastral

250, proprietatea domnului Anca Stelian, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 17/2013
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elaborat de SC CASAPROIECT SRL - arh. Dunca Doru Valeriu, proiect anexat care 

împreună cu avizele, acordurile aferente studiului fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde doamna 

Ilieș Aurelia - Persoană responsabilă în domeniul amenajării teritoriului, urbanism, autorizări 

din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Beica de Jos.

    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului -Judeţul Mureş, Consiliul 

Judeţean – Arhitect Şef,  Primarului comunei Beica de Jos, doamnei Ilieș Aurelia, domnului 

Anca Stelian, celor interesați, se afişează și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe 

site-ul instituției.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                Iacob Nicolae     

                                                                                                 Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile


