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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru

Construire hală depozitare pesticide şi îngrăşăminte beneficiar S.C. AGROTEX S.R.L.

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre şi Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui

Mihai, nr. 782/13 februarie 2018, în calitate de iniţiator, privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru Construire hală depozitare pesticide şi îngrăşăminte beneficiar
S.C. AGROTEX S.R.L.,

- Raportul de specialitate al responsabilului urbanism din aparatul de specialitate
al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 794/14 februarie 2018,

- solicitarea depusă de către S.C. AGROTEX S.R.L., nr.367/2018, înregistrată la
Primăria Oraşului Valea lui Mihai, sub nr.712/2018,

- Avizul Favorabil al Arhitectului şef din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, nr. 3
din 18 ianuarie 2018,

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.17/2011, privind
aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism din oraşul Valea lui
Mihai

- temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 25 alin.(1), art. 37 alin. (13), art. 47 din Legea nr. 350/06.07.2001

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată
- art.2, alin.(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
- art.18 secţiunea 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001

aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.233/2016,
- Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
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În baza art.36, alin(5), lit. c); art. 45 alin. (2) lit. e, precum şi art.115 alin.(1) lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic
Zonal pentru „Construire hală depozitare pesticide şi îngrăşăminte”, amplasament:
Oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos nr.1A, nr. cad. 51862, elaborat de S.C.
CONTEMPORAN PROIECT S.R.L., având ca beneficiar: S.C. AGROTEX S.R.L.

Art.2: Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 30 de zile la Tribunalul
Bihor – Oradea, Secţia III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Legii
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
respectându-se procedura prealabilă.

Art.3: Prezenta hotărâre, se comunică cu:
- Primarul oraşului Valea lui Mihai
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
- Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din aparatul de

specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai,
- S.C. AGROTEX S.R.L.,
- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gábor Eva

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.14 din 21 februarie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 16
Hotărârea a fost adoptată cu: - 6 voturi PENTRU

- 8 voturi ÎMPOTRIVĂ
- 2 ABŢINERI*

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”


