
Judeţul Bihor                                                                                
Comuna Gepiu                                                                                                              
 Consiliul Local   
                                                                                                                   
                                                            HOTĂRÂRE 
 
Privind  aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Fermă reproducție găini pentru 

Grupul de Producători de carne pasăre Nutrientul SRL fermă găini ouătoare în comuna 

Gepiu ” beneficiar Grupul de Producători de carne pasăre Nutrientul SRL 
 
 Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gepiu  

Văzând cererea înregistrată sub nr.2334 din 25.06.2019 depusa de  Grupul de 
Producători de carne pasăre Nutrientul SRL cu sediul în Comuna Sântandrei,sat Palota,str. 
Câmpului nr.1 ,județul Bihor prin care  s-a solicitat aprobarea de către Consiliul Local Gepiu a 
unei documentatii intitulată Plan Urbanistic Zonal ”Fermă reproducție găini pentru Grupul de 
Producători de carne pasăre Nutrientul SRL fermă găini ouătoare în comuna Gepiu ”aceasta 
fiind realizată de arh.Cristina Buruiană ,specialist cu drept de semnătură RUR:D,E 

Având în vedere referatul înregistrat sub nr.2705/29.07.2019 întocmit de către d-l Faur 
Ionuț în calitate de persoana responsabilă cu problemele de urbanism din cadrul Primăriei 
comunei Gepiu. 
   Ţinând cont de documentaţia şi planşele întocmite  precum și de avizul tehnic nr.50 din 
23.05.2019 emis de CJ Bihor –Direcția Arhitect șef- CTUAT 

În baza prevederilor Legii nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul,,cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
Comunei Gepiu 

Ţinând cont de prevederile  art.129 alin. 6 lit ”c”,art.139 lit„e”,art.196 alin 1 lit din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
          Cu 8 voturi”pentru” din  8  consilieri prezenţi    
  
                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea   
                                                                  HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 Se aprobă documentaţia  Plan Urbanistic Zonal ”Fermă reproducție găini pentru 
Grupul de Producători de carne pasăre Nutrientul SRL- fermă găini ouătoare în comuna Gepiu 
”,teritoriul  reglementat fiind identificat conform CF nr.51977 Gepiu,nr.cad.51977 în suprafață 
totală de 108.000 mp,anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2 Beneficiarul  documentaţiei este  Grupul de Producători de carne pasăre Nutrientul 
SRLcu sediul în Comuna Sântandrei,sat Palota,str. Câmpului nr.1,județul Bihor.Beneficiarul este 
obligat să îndeplinească cerințele solicitate în avizul tehnic nr.50 din 23.05.2019 emis de CJ 
Bihor –Direcția Arhitect șef- CTUAT. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Gepiu şi persoana responsabilă cu problemele de  urbanism din cadrul Primăriei comunei Gepiu. 

Art.4  Prezenta Hotărâre se comunică cu:  
-     Beneficiarul prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre  
-     Instituţia Prefectului -  judeţul Bihor 
-     Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Gepiu 
-     Un exemplar la dosar. 
 
          Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,  
          Mahaiduda Francisc                                       Secretar general UAT Comuna  
                                                                                        Gepiu,                                                                            
                                                                                        Iancu Ramona-Corina 
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