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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

H O T Ă R Â R E A Nr.39
Din 20.03.2012

privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLU- Înființare parc fotovoltaic pentru producere
energie electrică, beneficiar Ardelean Florian

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de
20.03.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2771/2012
- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.2770/2012
- anunțul propriu-zis din publicația Glasul Aradului din data de 16.02.2012,

15.03.2012
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie

mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă documentaţia PUZ și RLU- Înființare parc fotovoltaic pentru
producere energie electrică pentru terenul situat în Oraşul Nădlac, parcela nr. cad.302917,
evidențiată în CF nr.302917 Nădlac, beneficiar: d-l Ardelean Florian, domiciliat în orașul
Pecica, str.231, nr.59, județul Arad, CNP 1480411020043, proiect nr.222/2011, prin
proiectant S.C. STUDIO M S.R.L, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Documentația aprobată conform prevederilor art.1 are valabilitate până la
data de 01.04.2014.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului urbanism din cadrul din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- d-lui Ardelean Florian
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
CIOARSĂ ȘTEFAN TRAIAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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