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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yab.oo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTARAREA nr.41 
din data de 30.06.2020 

privind avizarea initierii PUZ - ului «Zona mixta si servicii in vederea construirii unui 
depozit de utilaje agricole", in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul sUuat in 

Comuna Tarfungeni, Jud. Brasov, zona DJ 103 B FN, înscris in CFnr. 108788 Tarlungeni, 
nr. cad. 1087 88, in suprafata totala de 9.100 mp„ la cererea proprietarilor 

Tomos Janos si Tomos Piroska ; 

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţa ordinară, în 
data de 30 iunie 2020, orele 15,00; 

Ţinând seama de Proiectul de Hotărâre si de Referatul de aprobare a acestuia, initiate si 
semnate de dl. Beschea Severius Florin, Primarul Comwiei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Analizand solicitarea d-lui Tomos Janos, intregistrata cu nr. 8335/10.06.2020, prin care 
cere avizul de initiere PUZ «Zona mixta si servicii in vederea construirii unui depozit de utilaje 
agricole», in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat în Comuna Tarlungeni, 
Jud. Brasov, zona DJ 103 B FN, înscris in CF nr. I 08788 Tarlungeni, nr. cad. 108788, in 
suprafata totala de 9.100 mp; 

In temeiul Raportului de specialitate al Compartimentului «Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului » din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, înregistrat cu nr. 8341/l 0.06.2020; 

Confonn prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor în 
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 350/1991 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 154, alin. 
(1), alin. (2), art. 155, alin. (5), llt. j) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind 
Codul administrativ; 

Luand act de A vizu1 favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local 
Tarlungeni; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
Jn temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. e, art. 196, alin. 1, lit. a şi art. 243, alin. (1 ), 

lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind aprobarea Codului Administrativ; 

HOTARASTE: 
Art. 1 : Consiliul Local avizeaza initierea PUZ - ului « Zona mixta si servicii in vederea 

construirii unui depozit de utilaje agricole », in Comuna Tarlungeni;· Jud;· Brasov, pentru - -
terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, zona DJ 103 B.,J.lli"t.i.JisqisjQ_:Qf.::.i;tF~J~08?_§.Ş~.;~~---"~ 
Tar1ungeni, nr. cad. 108788, în suprafata totala de 9.100 mp, la cerere<;i_ proprietari1or _Tom_Qs 
Janos si Tom os Piroska. · - · ···· · · · - · · 

Art. 2 : Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de catre Prlni,.araj _ComUI}ţj_ ....... · .. . .. .. . · . 
,.. , ,......~'.~~·-· .·~- !V .. ·.: ..... U ':it' ~:;;;:".;,=~~ • ...:.:,,-~.-~·--· 

Tarlungeni si Compartimentul« Urbanism si Amenajarea Teritoriwut'» din cadrul Priiriane1 · · - - · 
Comunei Tarlungeni. 

Art 3 : Secretarul General al UAT Comuna Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 
• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov; 
• Primarului Comunei Tarlungeni ; 



• Compartimentului «Urbanism si Amenajarea Teritoriului» din cadrul Primariei 
Comunei Tarlungeni ; 

• proprietarilor Tomos Janos si Tomos Piroska; 
• şi se aduce la cunoştinţă. publică prin afişarea la sediul consiliului local şi/sau pe 

pagina de internet proprie. 
Art. 4: Prezenta ho tarare a fost adoptata cu un numar de t 3 voturi « pentru », O 

« impotri va » si 1 abtinere din numarul total de 15 consilieri locali, 14 consilieri locali fiind 
prezenti. 

Preşedinte de şedinfă, 
BARTIARPAD 

~clf:i ,\c. 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRET AR GENERAL ALUAT 

COMUNA TARLUNGENI, 
FAICREIHAN 


