
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA PĂNET 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 50 din 08 martie 2023 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

Privind aprobarea PUZ – Introducere în intravilan și reglementare urbanistică 
terenuri situate în localitatea Pănet, intersecție DJ152A cu DJ154F, pentru dezvoltare 

activități de tip industrial 
 

Primarul comunei Pănet, 
Văzând Referatul de aprobare cu nr. _____/____.______.2023 și Raportul de specialitate nr. 

_____/____.______.2023 la proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ – Introducere în intravilan și 
reglementare urbanistică terenuri situate în localitatea Pănet, intersecție DJ152A cu DJ154F, pentru 
dezvoltare activități de tip industrial, 

Având în vedere: 
- Cererea înregistrată cu nr. 123/08.03.2023 depusă de S.C. THEREZIA PRODCOM S.R.L., 
- art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 
- Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare 
a documentațiilor de urbanism, 

- Art. 23 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
deconstrucții, republicată, ulterior modificată și completată, 

- art. 243 alin. (1) litera „a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) litera „c” şi ale art. 196 alin. (1) litera „a” din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

PROPUNE: 
 

Art.1. Se aprobă PUZ – Introducere în intravilan și reglementare urbanistică terenuri situate în 
localitatea Pănet, intersecție DJ152A cu DJ154F, pentru dezvoltare activități de tip industrial, anexă la 
prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Pănet 
prin Compartimentul urbanism, mediu, construcții, reparații, achiziții publice. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş, OCPI Mureș, 
primarului comunei Pănet, S.C. THEREZIA PRODCOM S.R.L., Compartimentul urbanism, mediu, 
construcții reparații, achiziții publice și se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 
 
  Inițiator proiect,        Avizat, 
           Primar,     Secretar general al UAT, 

Bodó Előd Barna               Adorjan Anna 


