
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Avizului nr. 44 emis de Comisia tehnică  judeţeană de amenajare a teritoriului,  

urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia : 
Plan Urbanistic Zonal: "Amenajare piscicolă", extravilan sat Şona 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2010; 
 Luând în dezbatere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului  emis de 
Comisia tehnică  judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice 
pentru documentaţia : Plan Urbanistic Zonal: "Amenajare piscicolă", extravilan sat 
Şona; 

 Avizul favorabil nr. 44/2010 emis de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a 
teritoriului, urbanism şi lucrări publice, anexat documentaţiei; 

 raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 15.222/2010 privind aprobarea Avizului 
nr. 44/2010 emis de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism 
şi lucrări publice; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - "Comisia dezvoltare urbanistică, 
organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile : 
o art. 37 pct. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
o art. 91-(3), litera ”e” coroborat cu art. 91-(1) litera ”f”,  din Legea nr. 

215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 – (1) şi art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.unic. Se aprobă Avizul nr.44/2010 emis de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a 
teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia : Plan Urbanistic Zonal: "Amenajare 
piscicolă", extravilan sat Şona  – potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţia Prefectului -  Judeţul Alba; 
- Compartimentul Arhitect Şef; 
- Primăria comunei Şona; 
- CIUGUDEAN GHEORGHE – cu domiciliul în sat Şona, str. Viilor nr. 32, comuna Şona, 

judeţul Alba 
 
 

                 PREŞEDINTE,              CONTRASEMNEAZĂ 
                 ION DUMITREL                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                          MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia, 25.11.2010             
Nr. 213 



 
COMISIA TEHNICĂ JUDEŢEANĂ  
DE AMENAJARE A TERITORIULUI, 
URBANISM ŞI LUCRĂRI PUBLICE 
Nr. 14991 din  16.11.2010 

 
AVIZ  

Nr. 44 din 16.11.2010 
 
 

 Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice 
numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 176/24.09.2009 a analizat din punct 
de vedere tehnic si functional, în şedinţa de lucru din 16.11.2010 documentaţia: 

Titlul: P.U.Z. : "Amenajare piscicolă", extravilan sat Şona 
Proiectant: SC BARBIERI PROIECT SRL 
Beneficiar : CIUGUDEAN GHEORGHE 
La sedinţă au participat membrii comisiei tehnice judeţene de amenajare a 

teritoriului, urbanism şi lucrări publice. 
Lucrările şedinţei Comisiei tehnice judeţene de amenajare a teritoriului, urbanism 

şi lucrări publice au fost conduse de d-na arhitect şef Eugenia Mărginean. 
Prevederile documentaţiei 
Zona studiată este situată în extravilanul satului Şona. Destinaţia actuală a 

terenului este de teren arabil, suprafaţa studiată fiind de 10.500 mp formată din trei loturi: 
două cu suprafeţele de 4.500 mp fiecare şi un lot cu suprafaţa de 1000 mp.  

Se propune realizarea unei amenajări piscicole precum şi o pensiune turistică, 
spălătorie auto şi staţie distribuţie carburanţi – funcţiuni ce vor fi realizate în etapa a II-a. 
Regimul maxim de înălţime propus va fi de P+1+M. 

Iazul propriu zis va avea o lungime de cca. 114,5 m şi o lăţime de 15,1 m. 
Accesul în incintă se va realiza din drumul judeţean DJ 107. 

 Procent maxim de ocupare a terenului propus prin PUZ = 30% 
 Coeficient maxim de utilizare a terenului propus prin PUZ = 0,9 

 Concluzii 
În urma analizării documentaţiei prezentate membrii comisiei au deliberat 

propunând avizarea favorabilă a acestei documentaţii, cu condiţia obţinerii tuturor avizelor 
şi acordurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Documentaţia va fi aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Şona. 
Prezentul aviz unic a fost încheiat in 3 (trei) exemplare. 

 
 
 
 
                      PREŞEDINTE,                       ARHITECT ŞEF, 
                     Alin Florin Cucui                                                           Eugenia Mărginean 

SECRETAR, 
ing.ec. Gligor Mihaela 
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