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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 
 

pentru aprobarea P.U.Z. “Parc panouri fotovoltaice - DJ 103 B extravilan Sacele” 
 
 
 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de  18.07.2013 

Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului , înregistrat cu nr. 32635  din 11.06.2013 , precum si Nota de 
Completare 36914 / 15.07.2013 cu punctul de vedere al structurii de specialitate din subordinea Arhitectului 
Sef la Raportul de specialitate si expunerea de motive la proiectul de hotarare a Consiliului Local pentru 
aprobare Plan Urbanistic Zonal  “Parc panouri fotovoltaice - DJ 103 B extravilan Sacele” prin care s-a 
propus aprobarea P.U.Z. “Parc panouri fotovoltaice - DJ 103 B extravilan Sacele”, respectiv proiectul nr. 
33/07.2012, elaborat de S.C. IRMARIS STRUCTURAL S.R.L., avand ca beneficiari pe S.C. BRASOV 
SOLAR ENERGY S.R.L. 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 350 din 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
Legii nr. 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului nr. 839/2009, ale H.G. 
525/1996, ale Ordinului nr. 176/N/2000, ale Ordinului nr. 2701/2010, si ale Avizului unic nr. 53/03.06.2013 

Tinand cont de prevederile HCL nr. 102 din 25.08.2011, privind Regulamentul local de implicare a 
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului 
 În temeiul art. 36  alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „c”, alin. (9), art. 43 alin. 1 si al art. 45 din  
Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “Parc panouri fotovoltaice - DJ 103 B extravilan 
Sacele”, proiect nr. 33/07.2012, elaborat de S.C. IRMARIS STRUCTURAL S.R.L., avand ca beneficiari pe 
S.C. BRASOV SOLAR ENERGY S.R.L. 

Art. 2. Perioada de valabilitate a planului urbanistic zonal “Parc panouri fotovoltaice - DJ 103 B 
extravilan Sacele”, se stabileste la 5 (cinci) ani, incepand de la data aprobarii. 

Art.3. Se insuseste raportul consultarii publicului precum si nota de completare cu punctul de vedere 
al structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Sef la raportul de specialitate si expunerea de motive 
la proiectul de hotarare a Consiliului Local privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal  „Parc panouri 
fotovoltaice - DJ 103 B extravilan Sacele” 

Art.4. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT  
                     CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 
        KOVÁCS LEHEL - ISTVÁN                                                                CJ. DASCALU BIANCA 
 
 
 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7  ex 
Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 
Nr. consilierilor in functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 16 
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