
R O M Â N I A                                                                                                      PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
CONSILIUL LOCAL                                                                                  Avizat pentru legalitate              
                                                                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E A

                              privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire parc fotovoltaic
                              în vederea racordării la sistemul energetic naţional (SEN), extravilan 
                              oraş Deta.
                     

              Consiliul Local al Oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al oraşului Deta şi strategia de  
dezvoltare urbană promovată de către Consiliul Local al oraşului Deta ; 
              Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. 2026/ 20.05.2013  de către S.C. „DUNASUN”  
SRL Timişoara, pentru aprobarea  Planului Urbanistic Zonal - Construire parc fotovoltaic în vederea 
racordării la sistemul energetic naţional(SEN), extravilan oraş Deta, proiect nr. 31/2012/PUZ elaborată 
de proiectant general S.C. “QMB ENERG” S.R.L, proiectant de specialitate S.C. “K-ARHITECT” S.R.L 
şi cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 19 din 19.09.2012; 
             Având în vedere referatul nr. 1.151/2013 al Serviciului Urbanism, autorizarea executării lucrărilor 
şi  administrarea patrimoniului  al  Primăriei  oraşului  Deta  privind aprobarea Planului  Urbanistic  Zonal 
-Construire parc fotovoltaic în vederea racordării la sistemul energetic naţional (SEN), extravilan oraş  
Deta şi avizul Comisiei Urbanism şi administrarea patrimoniului ;
            În conformitate cu prevederile : 
               - art.25, alin. (1) şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare,
              - art. 2, alin. (2)  din Legea  nr. 50/1991 privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
              - Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind 
metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”- Indicativ GM-010-2000 ;
           În temeiul prevederilor art. 36, alin.(5), lit.”c” şi art. 45, alin.(2), lit.”e” şi art. 127 din Legea  
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire parc fotovoltaic în vederea racordării la  
sistemul energetic naţional (SEN), extravilan oraş Deta, beneficiar  S.C. „DUNASUN” SRL Timişoara 
întocmit  conform  Proiectului  nr. 31/2012/PUZ elaborată de proiectant general  S.C. “QMB ENERG” 
S.R.L,  proiectant  de  specialitate  S.C.  “K-ARHITECT” S.R.L,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta 
hotărâre.

              Art.2. Plan Urbanistic Zonal - Construire parc fotovoltaic în vederea racordării la sistemul  
energetic naţional (SEN), extravilan oraş Deta, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General 
al Oraşului Deta şi are o valabilitate de 5 ani. 



               Art.3. Autorizaţiile de construire se vor elibera după asigurarea echipării tehnico-edilitare în 
conformitate cu art.13, alin (2), art. 28 alin. (1) şi (2) din Regulamentul General de Urbanism şi a scoaterii  
din circuitul agricol al terenului.

               Art.4. La realizarea parcului fotovoltaic se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele 
eliberate.

               Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism din 
cadrul Primăriei oraşului Deta.

              Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
                         - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                         - Primarului Oraşului Deta ;
                         - Serviciului Urbanism, autorizarea executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului al 
Primăriei oraşului Deta;
                         - Beneficiarului S.C. „DUNASUN” SRL Timişoara.

                                                                      I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.


