
 
 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
HOTĂRÂREA NR. 63/31.10.2022 

 privind aprobarea PUZ pentru ,,Înființare zonă turistică și de agrement și parcelare teren”, 
beneficiar Neag Aronel 

    Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară în 31 octombrie  
2022  

Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre nr.59/08.09.2022 Privind aprobarea PUZ pentru ,,Înființare zonă turistică și de agrement și 

parcelare teren”, beneficiar Neag Aronel 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Arieșeni înregistrat sub nr. 5970/08.09.2022 
- Raportul de specialitate al Compartimentului Registrul Agricol înregistrat sub nr. 5972/08.09.2022 
- proiect nr.48/2021: PUZ pentru ,,Înființare zonă turistică și de agrement și parcelare teren”, beneficiar Neag 

Aronel 
- HCL nr. 25/2011 privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului in elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism in Comuna Arieseni, jud. Alba ; 
-   Avizul nr. 14/24.08.2022 a Comisiei Tehnice de Amenajare Teritoriale si Urbanism din cadrul CJ Alba. 
- HCL Arieșeni nr. 15/03.03.2022 privind acordarea avizului favorabil 
- prevederile art.23, alin.(2) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare;   
- avizul nr. 38/30.06.2022 a  Sistemului de Gospodărire  a Apelor Alba; 
- decizia de încadrare nr. 12609/04.08/2022 a Agenției pentru Protecția Mediului Alba; 
- avizul nr. 55/21.03.2022 a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva- Administrația Parcului Natural Apuseni; 
 Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului 
local 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e) coroborat cu art. 5, lit. c), art. 

196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                              
      

HOTĂRÂȘTE 
 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal : PUZ ,,Înființare zonă turistică și de agrement și parcelare 
teren”, beneficiar Neag Aronel, conform proiect nr.48/2021  întocmit de SC  BARBIERI SRL Anexa la prezenta 
hotărâre. 

 Art.2 Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal prevăzut în prezenta hotărâre este până la 
aprobarea unor reglementări urbanistice modificatoare. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Comunei Arieseni  și      
Compartimentul de specialitate din subordine ; 

              Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

    Art.5 Prezenta hotărâre precum şi anexele acesteia se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, 
Consiliul Județean Alba - Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism, Primarul comunei Arieșeni, dl Neag Aronel, 
afișare. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi 
,,abțineri” și 0  voturi ,, împotrivă”,   

   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 9       
                     

contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                         pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                                 inspector asistent 
Voicu MATEI                                                                     Ionel-Viorel BELEI 
 
 


