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REFERAT DE APROBARE 
A proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: ”Construire anexe 

agricole” comuna Jijila, județul Tulcea 
 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 și 
art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând 
instrumente de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal: ”CONSTRUIRE ANEXE AGRICOLE” 

Baza legală a proiectului de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal în vederea 
construirii unor anexe agricole constituie: 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
- H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
Rațiunea juridică a proiectului de hotărâre supus aprobării este determinată de 

edificarea unui ansamblu de construcții cu funcțiunea anexe ale exploatației agricole și 
anume: 

- Un adăpost de animale cu o capacitate de max 200 de păsări – găini; 
- O clădire P+M cu funcțiunea de garaj utilaje agricole și a unui mic atelier de 

reparații – întreținere pentru uzul exclusiv al beneficiarului și servind strict 
activitățile propuse; 

- La mansarda clădirii mai sus menționate se vor amenaja spații de cazare 
sezonieră destinate muncitorilor agricoli de care beneficiarul are nevoie pe 
perioada campaniei agricole; 

-  Un umbrar – loc de luat masa, destinat strict muncitorilor sezonieri cazați în 
corpul alăturat (hrana nu se va prepara la fața locului ci va fi dusă de 
beneficiar). 

Prin prezentul PUZ se propune „Construire anexe agricole” în comuna Jijila, 
județul Tulcea cu indicatorii POT maxim 10% , CUT maxim=0,2, regim de înălţime P+1. 

Accesul la teren este se va realiza din De 350/1 pe toată durata de funcționare a 
construcției cu destinația de anexe agricole, cu respectarea O.G. nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată şi actualizata. 

Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal pentru Construire anexe 
agricole este de 3 ani de la data hotărârii. 
 Conform PUG şi RLU terenul în studiu este situat în extravilanul comunei Jijila, 
conform încadrării cadastrale.  

 
Pentru motivele invocate, în baza referatului compartimentului de resort:  
 

SUPUN SPRE APROBARE: 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: ”Construire 

anexe agricole” comuna Jijila, județul Tulcea; 
 
 

Primar, 
Costică Deacu 


