
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                                          H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal de către SC ONCOS PROD SRL,  pentru terenul înscris în
CF..50350-Huedin, în vederea construirii  obiectivului ,,Unitate abatorizare păsări, stație de epurare, amenajări
exterioare, împrejmuire, amplasare totem și firme luminoase, racorduri și branșamente, desființare structuri
dezafectate ” 

  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016

Ținând  seama  de  adresa  nr.  859/28.01.2016  înaintată  de  SC  ONCOS  PROD  SRL   CLUJ,   privind

aprobarea inceperii demersurilor in vederea intocmirii unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul înscris în C.F

nr.50350  Huedin,  (conform   Planului  de  situație  actualizat  realizat  de  SC  Archdesign  SRL),   în  vederea

construirii   obiectivului  ,,Unitate abatorizare păsări,  stație  de  epurare,  amenajări  exterioare,  împrejmuire,

amplasare totem și firme luminoase, racorduri și branșamente, desființare structuri dezafectate ” . 

Având în vedere referatul  nr.860/28.01.2016 înaintat de compartimentul de urbanism din cadrul 

Primăriei orașului Huedin privind aprobarea inceperii demersurilor pentru realizarea documentației de 

întocmire a Planului Urbanistic Zonal conform solicitării depuse SC ONCOS PROD S.R.L.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 864/28.01.2016 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 29.01.2016.

In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al orașului Huedin, aprobat prin H.C.L nr. 

27/1998, resepctiv HCL nr. 172/2015 privind prelungirea valabilitatii PUG .

Conform prevederilor legii nr. 50/1991, Legea nr. 350/1991,  art. 36, alin.1, 2, lit.c, d, alin.5, lit.c, alin.6,

lit.a. pct. 11  şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

       H O T Ă R Ă Ș T E

  Art. 1  Se aprobă realizarea unui Plan Urbanistic Zonal de catre SC ONCOS PROD SRL , cu sediul în Cluj

Napoca, str. Donath nr. 76, pentru terenul înscris în CF.50350 Huedin,  în vederea construirii  obiectivului 

,,Unitate abatorizare păsări, stație de epurare, amenajări exterioare, împrejmuire, amplasare totem și firme 

luminoase, racorduri și branșamente, desființare structuri dezafectate ” . 

              Art.. 2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează compartimentul de urbanism

din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

 

Nr. 21/29.01.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:                                  14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


