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 HOTĂRÂREA  nr. 13 / 26.05.2020 

 

cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire agropensiune” comuna 
Jijila, județul Tulcea 

 

 

Consiliul local al Comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară, în data de 
26.05.2020  la care participă un număr de 15 consilieri locali; 

 

Având în vedere: 

- Cererea nr. 1702 din 07.04.2020, depusă de către Berechet Constantin PFA; 
- Analizând referatul de aprobare nr. 4008 / 21.05.2020 prin care se propune aprobarea 

documentației  PUZ – Construire agropensiune, amplasată în comuna Jijila, județul Tulcea; 
- Referatul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
- Avizul nr.18 / 25.03.2020 a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului din cadrul 

Consiliului Județean Tulcea; 
- Avizul nr.896 / 15.01.2020 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin 

documentație se propune introducerea în intravilanul comunei Jijila a suprafeței de 3000 
mp. 

- Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizata, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, 

- În baza prevederilor Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
actualizată, a HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ; 

- Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului 
cu privire la elaborare sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; 

 
 Ȋn temeiul prevederilor art. 129, alin. 6, lit. c şi art. 139, alin. 3, lit. e din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 



Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Construire agropensiune” comuna Jijila, 
județul Tulcea, în următoarele condiții: 

- Pentru parcela ce a generat P.U.Z. amplasată  în extravilan T 11 A200, număr cadastral 
35009, carte funciară 35009, se propune o construcție cu regim de înălţime s/D+P+2, 
Hmax=12,00 m și indicatorii POT maxim 35% , CUT maxim=1,5. 
 
Art. 2   Se aprobă introducerea în intravilanul comunei Jijila a suprafeței de 3000 mp 
conform Avizul nr.896/15.01.2020 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 

Art.3 Accesul la terenul cu NC 35009 se va realiza din De 199 pe toată durata de 
funcționare a construcției cu destinația de agropensiune, cu respectarea O.G. nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată şi actualizata. 

Art.4. Lucrările de construire se vor executa numai după eliberarea  autorizaţiei de 
construire,în condițiile legii; 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Tulcea, primarului 
comunei Jijila, compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului 
public și privat al comunei Jijila, persoanei în cauză  şi va fi făcută publică prin afişare la sediul 
Consiliului local al comunei Jijila şi în Monitorul Oficial Local. 

 

Adoptată azi 26.05.2020 cu 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși 

 

     Președinte de ședință                                                          Contrasemnează 

             Consilier,                                            Secretar general al comunei Jijila 

      Racheleanu Ionel          Dumitru   ACRIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


