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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 99 

din 29 iunie 2017 
 

cu privire la PUD – schimbare destinaţie parcelă din UTR – UID (unităţi industriale şi de depozitare existente 
) în UTR – UTR : LFC zonă locuinţe cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare; Construire casă 

unifamilială Dp + P + M, garaj auto P, podeţ accese auto şi pietonal, rigolă, bazin vidanjabil, racorduri şi 
branşamente la utilităţi, în localitatea Miceşti, nr. 1 B, Comuna Tureni, Judeţul Cluj 

 
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraordinară din data de 

29.06.2017;  
Analizând: 
- extrasul de carte funciară nr. 50302 Tureni – proprietary Vâju Ştefan şi Vâju Maria Anişoara 
- planul de situaţie şi documentaţia topografică anexată, 
- documentaţia Planului Urbanistic de Detaliu, pentru parcela din localitatea Miceşti, nr. 1B 
În conformitate cu prevederile :  
- Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările 

ulterioare 
- Legea 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- Legea 215 / 2001, privind administraţia publică locală,   
Având in vedere Raportul de specialitate nr. 4127 din 13.06.2017 al BIROU AGRICOL,  

URBANISM ŞI TURISM;  
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115 
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi 
completările  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu privind schimbarea destinaţiei zonei din UTR – UID 

(unităţi industriale şi de depozitare existente ) în UTR – UTR : LFC zonă locuinţe cu regim mic de înălţime şi 
funcţiuni complementare; Construire casă unifamilială Dp + P + M, garaj auto P, podeţ accese auto şi 
pietonal, rigolă, bazin vidanjabil, racorduri şi branşamente la utilităţi, în localitatea Miceşti, nr. 1 B, Comuna 
Tureni, Judeţul Cluj. 

 
Art. 2. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de 

lege către:            
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- BIROU AGRICOL,  URBANISM ŞI TURISM 
- Publicat pe site-ul Comunei Tureni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MUREŞAN DANIEL                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările 
şi completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          11   
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                      „ Abţineri ”                =          0 


