ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

HOTARARE
privind aprobarea planului urbanistic zonal
pentru construire fermi avicoli cu stafie condi{ionare pi comercializare
oui la S.C. BFL Build Tehnology S.R.L

Consiliul local al comunei Joseni, intrunit

in qedinta extraordinara din data de
07.01.2019:
Avdnd in vedere: ploiectul de hotdrAre iniliat de dl.primar, privind aprobareaplanului
urbanistic zonal pentru construire fermd avicold cu stalie conditionare gi coperc ializare oud la
S.C. BFL Build Tehnology S.R.L;
LuAnd in considerare HotdrArea Consiliului Local m. 5012011 privind aprobarea
Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau reitzufteaolanurilor
de urbanism,sau de amenajare a teritoriului;
Ludnd act de cererea proprietarului terenului S.C. BFL BUILD TEHNOLOGY
S.R'L., cu sediul in Gheorgheni, str. Libertalii nr. 72, ap. 1, judelul Har-ghita, inregistrat cu nr.
862\12018, prin care solicitd aprobareaP\JZ ului, pentru construire fermd avicola cu stalie
conditionare Ei comercializare oud la s.c. BFL Build Tehnology s.R.L
Proiectul nr. 145212018 elaborata de S.C ARHITECTURA S.R.L, cu sediul in
Miercurea Ciuc, str. ZoIdPeter, nr. Ig,jud.Harghita proiect, prin care se propune incadrarea
terenurilor in intravilanul localitdlii, stabilirea funcliunii gi a unui regulament de urbanism
pentru intreaga suprafald de 8500 mp.;
Avizul de Gospoddrire a Apelor rtt.65117.10,2018 al Adminisraliei Nalional[ Apele
RomAne, Direclia Apelor Mureg;
Decrzra de incadrare nr.72 din27.11.2018 din partea Ministerul Mediului, Agentia
pentru Proteclia Mediului Harghita - pentru introducerea terenului din extravilan in intravilan
care creeaz[ cadrul pentru construire fermd avicold cu stalie condilionare
Ei comerc ializarc
oud la s.c. BFL Build rehnology s.R.L pe o suprafafd. totald de g500 mp.;
Avizul Ministerului Culturii,Direcfia Judefeand pentru Culturd Harghita nr. 5I3ltJl20lg
Avizul Ministerului Agriculturii Ei Dezvoltirii Rurale, Direcfii pentru Agriculturf,
Harghita nr. 17712018;
Avizul CTE nr. 9412018 SDEE Harghita;
Avizului Arhitectului $ef al Judelului Harghita m.23127.r2.20r9.
Anunful public nr. 812018, privind informarea publicului si la posibihtatea consultdr.ii
acestuia, respectiv de a formula obiectiuni;
linAnd cont de:
Prevederile art. I20 alin.(l) art. I2I alin. (1) qi alin. (2) din Constitutia Romdniei.
republicata;
Prevederile art. 3 gi 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea:ru. 19911997;
Plevederile afi.7 alin. (2) din Codul civil;
Pr'evederile Legli rr.2412000 privind nonnele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor nolmative,republicat[ cu modihcd.rile gi completdrile ulterioare
Prevederile art.25.alin.(1) Ei art. 47 dtn Legea nr.35012001 privind amenajarea
teritoriului qi urbanismului cu modificb.rile qi completdrile ulterioare.
Prevederile art.2. din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de
construclii,republicatd. cu modificdrile ;i cornpletdrile ulterioare.

In temeiul aft' 36. alin.(5) lit.c,, art 45.alin.(2) lit.e si art,I2l alin.(3) alin.(4),
Ei
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b - din LegeaAdministrafiei publice
Locale nr.2r5/200I,

republicatd, cu modificdriie qi completdrile ulterioare, Consiliul Local
al Comunei Joseni:

uorAnAsrn:
Art' 1' (1) Se aprobd Planul Urbanistic Zonal - pentru amenajarera unei suprafele
de 8'500 mp. teren extravilan situat in comuna Joseni, f.n pentru construire
f'ermd avicold
cu stafie condilionare gi comercializare oud la S.C. BFL guild Tehnology
S.R.L, proiect nr.
145212018 elaborat de s,c ARHITECTURA s.R.L, conform
un.i.i,
gi se aprobd
'55208
introducereaterenului din CF nr. 55208 Joseni, nr. cad.
- in intravilan.
(2) Planul urbanistic zonal prezdzutla aft.1 alin.(l) este valabil pe o perioad[
de 10 ani.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinleaz[ primarul qi
compartimentul de urbanism din cadrui prim riei comunei Joseni.
Art.3. Ptezenta Hotdrdre se comunicd Primarului Comunei Joseni, Instituliei

Prefectului Jude{ului Harghita, OCPI Harghita, Conisiliul Judelean Harghita,
Compartimentului de urbanism din cadn I Primdriei comunei Joseni, precum gi

beneficiarului.

PRE$EDINTE

Nr.3 din 07.01.2019

