
 
 
 
 
 
            
                                        HOTĂRÂREA NR.148 
                                     Din 15 NOIEMBRIE 2019 
Privind aprobarea documentației de urbanism:Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de 
 Urbanism aferent  ”Extindere și dotare fermă vaci de lapte în localitatea Turnu” extravilan  
                             oraș Pecica, jud.Arad, beneficiar SC Banat Milch SRL 
 
   Având în vedere: 
  -Referatul de aprobare al domnului primar Antal Petru, 
  -Referatul structurii de specialitate nr.49183/15.11.2019 al domnului arhitect șef, Negruț Dema  
   Ovidiu, prin care  propune aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. ”Extindere și  
   dotare fermă vaci de lapte în localitatea Turnu” extravilan oraș Pecica, jud.Arad, beneficiar SC 
    Banat Milch SRL, 
  -Expunerea de motive a domnului primar Antal Petru, 
  -Prevederile H.C.L.Pecica nr.129/10.10.2019 privind însușirea documentației de urbanism:Plan 
   Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent ”Extindere și dotare fermă vaci de 
   lapte în localitatea Turnu” extravilan oraș Pecica, jud.Arad, beneficiar SC Banat Milch SRL, 
  -Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent ”Extindere și dotare fermă vaci   
   de lapte în localitatea Turnu”extravilan oraș Pecica, jud. Arad, beneficiar SC Banat Milch  
   SRL,elaborat de către SC Stacons SRL Arad, 
 - Prevederile  art. 44  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale 
   Actualizată, 
 -Art. 129,alin.(1),alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(6), lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
  administrativ, 
 - Anexa 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism,actualizată, cu 
   modificările și completările ulterioare, 
  - Prevederile art.56, alin.(4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi  
    urbanism,actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 
   -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
   -Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.  
- In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
   administrativ, 
                               CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă documentația de urbanism: Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de 
Urbanism aferent  ”Extindere și dotare fermă vaci de lapte în localitatea Turnu”extravilan oraș 
Pecica, jud. Arad, beneficiar SC Banat Milch SRL, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  prin domnul arhitect șef 
Negruț Dema Ovidiu şi se comunică cu:                                                                  
         -Prefectura judeţului Arad, serviciul juridic şi contencios administrativ, 
         -Domnul primar, Antal Petru, 
         -SC Banath Milch SRL. 
         -Domnul arhitect șef, Negruț Dema Ovidiu. 
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