
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 137/2021 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Transformare anexa agricola in locuinţă, 
mansardare, extindere şi împrejmuire”, în localitatea Nălaţvad, extravilan, CF  65716, 

beneficiar Prejban Dorel şi Prejban Domnica   
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 26 
august 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 146/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/52 din 20.08.2021, prin care se propune aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Transformare anexa agricola in locuinţă, mansardare, extindere şi 
împrejmuire”, în localitatea Nălaţvad, extravilan, CF  65716, beneficiar Prejban Dorel şi 
Prejban Domnica, proiect nr. 58/2020, elaborat de SC Vest Proiect Design SRL, având ca 
obiect stabilirea strategiei şi a reglementarilor pentru armonizarea funcţiunii propuse, cu 
funcţiunile preexistente, asigurarea echipării tehnico-edilitare a zonei, amenajarea urbanistică 
şi zonificarea funcţională, documentaţia de urbanism urmând toate etapele şi procedurile  
prevăzute de lege, în baza cărora s-au obţinut avizele impuse de normele juridice în materie, 
respectiv cele impuse prin certificatul de urbanism. 
             Având în vedere:  
a)avizul nr. 14 din 01.07.2021, emis de Arhitectul şef al Judeţului Hunedoara, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr. 10200 din 05.07.2021;  
b)avizul tehnic nr. 1 din 23.02.2021, emis de Arhitectul şef al oraşului Haţeg, înregistrat la 
Primăria Haţeg sub nr. 3719 din 23.02.2021;  
c)Avizul  prealabil de oportunitate, emis de Arhitectul şef al oraşului Haţeg, înregistrat la 
Primăria Haţeg sub nr. 12478 din 23.07.2020;  
d)Decizia nr. 45 din 14.09.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, înregistrată 
sub nr. 6230/AAA/14.09.2020; 
e) Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 244 din 07.06.2021, înregistrat la 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara sub nr. 3075 din 14.06.2021; 
f)Aviz de amplasament favorabil nr. 07795391 din 16.04.2021 al SC Enel Distributie Banat; 
g) Avizul Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara nr. 513 din 
13.05.2021 ; 
h)Raportul informării si consultării publicului, înregistrat sub nr. 16981 din 20.08.2021,  
însoţit de punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului – 
Arhitect sef, înregistrat sub nr. 16982 din 20.08.2021, din care rezultă respectarea legislaţiei 
în materia informării şi consultării publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic 
zonal; 
i)Hotărârea Consiliului local al oraşului Haţeg nr. 195/2018 privind aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate a Planurilor de Urbanism General ale oraşului Haţeg şi satelor 
aparţinătoare şi a Regulamentului local de urbanism aferent, până la data aprobării, în 
condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism. 
î)Referatul Arhitectului Şef al Orasului Haţeg nr.  16983 din 20.08.2021; 
j)raportul întocmit de arhitectul şef al oraşului Haţeg, înregistrat sub nr. 17010 din 
20.08.2021;  
k)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/53 din 26.08.2021; 
l)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 341/33 din 26.08.2021;  
 



În conformitate cu prevedrile art. 32 alin.(1) lit. b), alin. (5) lit. a), art. 44, art. 45 lit. 
b), art. 47 alin. (1), alin.(2) lit. a)-e), alin. (3) lit. e), alin. (5), art. 48¹, art. 54 alin. (2), art. 56 
alin. (4), art. 58-61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum  şi ale art.4, art. 6, art. 34-40 din anexa la 
Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 privind aprobarea 
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.                                        
   În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. 
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 
199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,                                 

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1 Se aprobă şi se însuseşte raportul informării şi consultării publicului înregistrat sub nr. 
16981 din 20.08.2021,  însoţit de punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si 
amenajarea teritoriului – Arhitect sef, înregistrat sub nr. 16982 din 20.08.2021, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.        
Art. 2 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Transformare anexa agricola in locuinţă, 
mansardare, extindere şi împrejmuire”, în localitatea Nălaţvad, extravilan, CF  65716, 
beneficiar Prejban Dorel şi Prejban Domnica, proiect nr. 58/2020, elaborat de SC Vest Proiect 
Design SRL precum şi regulamentul local de urbanism aferent, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre.        
Art. 3 Se aprobă ca perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism aprobată la art. 2 să 
fie de 10 de ani. 
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Arhitectul Şef al oraşului 
Haţeg. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                              
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Arhitectului şef, Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului si 
Compartimentului Administraţie publica locala. 

Haţeg,   la  26 august 2021  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 137/2021 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

26/08/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 15 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

30/08/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 


