
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

              Proiect nr.    49  /2021 
  

 
HOTĂRÂREA NR.       /2021 

privind  aprobarea  Planului urbanistic zonal pentru  „Parcelare teren în vederea construirii 
locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, jud.Hunedoara  

 
           Consiliul local al comunei  Beriu  , judeţul Hunedoara întrunit în ședința ordinară din 
data de ………………….. ; 

Având în vedere:  Referatul de aprobare  nr. 42/49/07.07.2021  al primarului 
primarului comunei Beriu;  
 Vâzând :   Avizul nr. 11/25.05.2021  emis de  Consiliul Judetean Hunedoara-Direcția 
Arhitect Sef  privind    Planului urbanistic zonal pentru  ,, Parcelare teren în vederea construirii 
de locuințe,, ; dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la R U R;  
Raportul  informării  şi consultării publicului întocmit  conform  art. 5 alin.(1) ,  din Ordinul nr. 
2701/2010 al Ministerului Dezvoltării  Regionale  şi Turismului pentru aprobarea metodologiei de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planului de amenajare 
a teritoriului   şi de urbanism;  
 In conformitate cu prevederile  art. 56 alin.(6) , ale Anexei nr.1 Cap.B pct 12^4 , din   
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ,cu modificările si 
completările ulterioare;   

Cu respectarea prevederilor art. 40 din cadrul  Sectiunii a 3-a , din Ordinul nr. 
2701/2010;  art. 7  din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația 
publică,  republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Precum şi ale  art.129, alin. (2), lit.c, alin (6) lit c ,art.139, alin.(3) , art.196 alin.(1) 
lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

 Art.1.  Consiliul local al comunei Beriu îşi însuşeşte Raportul privind informarea şi 

consultarea publicului cu privire la  Planul Urbanistic Zonal „Parcelare teren în vederea 

construirii locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, jud.Hunedoara , beneficiar Damu Lidia, Damu 

Eliezer, Damu Nicolae, Leș-Damu Elena, Leș Ruben-Augustin, raport ce constituie anexa nr. 1 la 

prezenta  hotărâre. 

 Art. 2. (1) Aprobă Planul Urbanistic Zonal  și Regulamentul local de urbanism pentru 
,,Parcelare teren în vederea construirii locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, jud.Hunedoara, cu 
obligativitatea respectării condițiilor din avizul nr. 11/25.05.2021  emis de  Consiliul 
Judetean Hunedoara-Direcția Arhitect Sef și anume : 

- Strada secundară de acces la parcelele realizată din  drumul de exploatație agricolă, se 
va realiza de către inițiatorul  PUZ-ului  înainte de parcelare și vânzarea terenului; 

- Extinderea rețelelor de  alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, canalizare și 
alimentare cu gaz metan, va fi executată înainte de realizarea parcelării și vânzării 
terenului. 



 
   (2) Documentația realizată pentru  Planul urbanistic zonal  și Regulamentul local de 
urbanism în vederea realizării  ,,Parcelare teren în vederea construirii locuințe" sat 
Căstău, comuna Beriu constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Planul Urbanistic Zonal „Parcelare teren în vederea construirii locuințe" 
sat Căstău, comuna Beriu, jud.Hunedoara, beneficiar Damu Lidia, Damu Eliezer, Damu 
Nicolae, Leș-Damu Elena, Leș Ruben-Augustin , este valabil în perioada de valabilitate a 
certificatului de urbanism emis si se extinde de drept pentru acele investitii care au inceput in 
timpul perioadei de valabilitate a autorizației de construire, pana la finalizarea acestora. La 
elaborarea noului Plan Urbanistic General al comunei Beriu se va tine cont de prevederile 
acestui P.U.Z. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 5.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza compartimentul 
Urbanism și amenajarea teritoriului. 
 Art. 6.  Prezenta hotatare se comunica : 
  - Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, 
  - Primarului comunei Beriu ; 
  - OCPI Hunedoara  
  - Compartiment UAT – comuna Beriu. 
 

 
 
 

Beriu  la 07.07.2021 
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

ing.Emil Moise BÎC 
  

Avizat,   
Secretar general , 

                                                                                        Jr. Ionela FIRIDON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Județul Hunedoara 
Consiliul Local al Comunei Beriu  
 

ANEXA 1 la proiect de hotărâre nr. 49    / 2021   
 

Raport de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia PUZ: 
,,Parcelare teren în vederea construirii locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, 

jud.Hunedoara 
 
 

Document elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30 decembrie 2010, 
emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea„Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de 
urbanism" coroborate cu  „Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism din comuna  Beriu",aprobat prin HCL 
nr.64/31.08.2011, 

• BENEFICIARUL INVESTITIEI: Damu Lidia, Damu Eliezer, Damu Nicolae, Leș-

Damu Elena, Leș Ruben-Augustin  

• AMPLASAMENT: Imobilul (teren),potrivit CF 64226,CF 64225,CF 64139,CF 61867 

este situat în intravilanul satului Căstău,comuna Beriu, este proprietate privata a d-

lui Damu Lidia, Damu Eliezer, Damu Nicolae, Leș-Damu Elena, Leș Ruben-Augustin. 

Potrivit Planului urbanistic general aprobat imobilul –teren-este situat in intravilan.  

• PROIECTANT: S.C.EUROEIS PROCONS S.R.L. Deva ,jud.Hunedoara prin proiectant cu 

drept de semnatura inscris in R.U.R. – arh. Emilia Hamoș 

 
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului din partea primăriei comunei 
Beriu:  ec.Gagea Beniamin Mihai,tf. 0254246236,e-mail: primariaberiu@gmail.com 
Etapele de desfasurare a procesului de implicare a publicului au fost stabilite prin Documentul 
de planificare,elaborate de investitor. 
 

Etapa I - Implicarea publicului în etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de 
elaborare PUZ, perioada: 31.05.2021 – 07.06.2021. 

• afişare document de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului, la 

sediul Primăriei comunei Beriu, 31.05.2021 şi publicat pe pagina de internet a  

Primăriei comunei Beriu, la adresa www. beriu.ro; 

• anunţ  (Model panou 1 din Ordin 2701/2010, memoriu non tehnic, plan de încadrare 

în zonă ) - Etapa I privind intenţia de elaborare PUZ şi RLU pentru “Parcelare teren în 

vederea construirii locuințe”, afişat la sediul Primăriei Beriu în 31.05.2021 şi publicat 

pe pagina de internet a  Primăriei Beriu la adresa www.beriu.ro ; 

• anunţ privind intenţia de elaborare PUZ amplasat de catre investitor, pe 

panouri rezistente la intemperii, în 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate 

(model panou 1 din Ordin 2701/2010). 

Nu s-au inregistrat obiecții, observații, sugestii, propuneri. 

mailto:primariaberiu@gmail.com
http://www.primaria/
http://www.primaria/


 
Etapa II – Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor – s-a 

desfăşurat în perioada 07.06.2021-21.06.2021. 
 
S-au întocmit: 

• anunţ (Model panou 2 din Ordin 2701/2010), privind consultarea asupra 

propunerilor preliminare PUZ şi RLU pentru “Parcelare teren în vederea 

construirii locuințe”, menţionând şi obiectivele, data si locul de desfasurare, ora 

de începere şi durata estimată a dezbaterii publice, afişat la sediul Primăriei 

Beriu în 07.06.2021 şi publicat pe pagina de internet a  Primăriei Beriu la 

adresa www.beriu.ro. 

• anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ şi RLU 

“Parcelare teren în vederea construirii locuințe" amplasat de către investitor, pe 

panouri rezistente la intemperii, în 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate 

(model panou 2 din Ordin 2701/2010). 

 
• 07.06.2021 s-a publicat din nou pe pagina de internet a  Primăriei Beriu la adresa 

www. beriu.ro. datele cu privire la obiectivele, data si locul de desfasurare, ora de 

începere şi durata estimată a dezbaterii publice; 

• 01.07.2021, ora 10,00, a avut loc dezbaterea publică la sediul Primăriei Beriu,nr. 131. 

În urma desfăşurării acestei etape au fost formulate obiectiuni de către d-na Cocrean 
Elena proprietara terenului invecinat în partea de Sud cu terenul ce face obiectul 
Puz-lui, obiecțiuni privind respectarea planului parcelar.   

• Rezultatul informării şi consultării publicului – etapa II privind elaborarea propunerilor 

PUZ “Parcelare teren în vederea construirii locuințe”, a fost afişat în 01.07.2021 la 

sediul Primăriei Beriu şi s-a publicat pe pagina de internet a  Primăriei Beriu la adresa 

www. beriu.ro.   

 
Etapa III – Implicarea publicului în etapa elaborării PUZ 
Această etapă se va îndeplini cu respectarea art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului nr. 2701 / 2010 şi respectiv conform prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica si a Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

• Anunţul privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului a 

fost afişat la sediul Primăriei comunei Beriu şi publicat pe pagina de internet a  

Primăriei comunei Beriu la adresa www. beriu.ro în 05.07.2021. 

 
Etapa IV – Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ 
Această etapă se desfăşoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal şi se 
supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
modificările şi completările ulterioare. În acest sens se va pune la dispoziţia celor 
interesaţi planşa de reglementări urbanistice şi regulamentul local de urbanism care 
reprezintă informaţii de interes public. 

http://www.beriu.ro/
http://www.primaria/
http://www.primaria/
http://www.primaria/


Acest  raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local de implicare a 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism în comuna Beriu, aprobat prin HCL Beriu nr.47/2011. 
Raportul va fi afişat pe pagina de internet a Primăriei comunei Beriu, la adresa 
www.beriu.ro . 
  

         Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul local al comunei  Beriu 
aprobat prin HCL nr.64/31.08.2011, privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism, şi după publicarea lui fundamentează decizia consiliului local de 
adoptare sau neadoptare a planului de urbanism zonal pentru „„Parcelare teren în vederea 
construirii locuințe",sat Căstău,comuna Beriu,jud.Hunedoara  

 
Raportul va fi afişat pe pagina de internet a Primăriei comunei Beriu, la adresa www. 

comunaberiu.ro. 
  
 

Beriu, 07.07.2021 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

Ing.Emil  Moise BÎC 
 
 

Avizat, 
Secretar general, 

Jr.Ionela FIRIDON 
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JUDETUL HUNEDOARA 

 COMUNA BERIU 

PRIMAR 

NR. 42 /49/07.07.2021  

Referat de aprobare  
 La proiectul de hotărâre privind  aprobarea     Planului Urbansitic Zonal   pentru  ,,Parcelare 

teren în vederea construirii locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, jud.Hunedoara 
 
• Proiectul de hotarare initiat si documentatia tehnica,respectiv: Plan Urbanistic Zonal pentru  

,,Parcelare teren în vederea construirii locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, 

jud.Hunedoara”, coordonator RUR  arh. Emilia Hamoș , beneficiar Damu Lidia, Damu Eliezer, 

Damu Nicolae, Leș-Damu Elena, Les Ruben , respectă prevederile următoarelor acte normative : 

    

• Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism 

• Regulamentul local al C.L. Beriu, aprobat prin HCL nr. 64/31.08.2011  referitor la  
implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si 
urbanism. 

 
Avand in vedere: 

• Documentatia „,,Parcelare teren în vederea construirii locuințe" sat Căstău, 

comuna Beriu, jud.Hunedoara, -faza PUZ, respectiv: 
 
A. Piese scrise 

         - Memoriu de prezentare, 
         - Regulamentul local de urbanism aferent PUZ, 
 
      B. Piese desenate:  

           -plan de incadrare in zona, sc.1:2000 
       -plan de situatie existent , sc1:500, proiect.nr.660, pl. nr.A 1 
       -plan de situatie reglementari urbanistice, sc1:500,  proiect.nr.660, pl. nr.A2 
       -plan de situatie reglementari edilitare sc1:1000, proiect.nr.660, pl. nr.A3 

           -plan de situatie proprietatea asupra terenurilor,sc1:500, proiect.nr.660, pl.nr.A4 
          - plan de situație  privind studio circulație , sc1:500, proiect.nr.660, pl.nr.A5 

 



• Raportul informarii si consultarii publicului din 01.07.2021, privind  procesul de informare si 
consultare a publicului,efectuat de initiatorul PUZ s-a desfasurat in conformitate cu Ordinul 
2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism si in conformitate cu 
Regulamentul local al C.L. Beriu, aprobat prin HCL nr. 64/31.08.2011  referitor la  implicarea 
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism. 

 

• Acte ale autoritatilor publice : 
- Certificat de urbanism nr. 50/05.11.2020, emis de Primarul Comunei Beriu. 
- Aviz de oportunitate nr. 3/16.02.2021 , emis de Arhitectul sef al Consiliului Judetean Hunedoara. 
- Aviz nr. 11/25.05.2021, emis de Arhitectul sef al Consiliului Judetean Hunedoara. 
- Proces Verbal de receptie nr.347 din 15.03.2021 privind receptia suport topografic PUZ,intocmit 

de OCPI Hunedoara-BCPI Orastie. 
- Decizia etapei de incadrare nr.26 din 01.04.2021, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului 

Hunedoara. 
- Aviz de amplasament favorabil nr. 07012604/04.02.2021, emis de E-Distributie Banat. 
- Acord favorabil nr.11510/18.07.2019, emis de Consiliul Judetean Hunedoara. 
 

propunem aprobarea Planul Urbanistic Zonal  si Regulamentul Local de Urbanism  aferent  pentru 
,,Parcelare teren în vederea construirii locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, 
jud.Hunedoara 

    Documentaţia PLANUL URBANISTIC ZONAL  şi REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
aferent constituie după aprobarea sa în Consiliul Local, act de autoritate a administraţiei publice locale. 

 Proiectul inițiat se supune  prevederilor Legii 52/2003, iar pentru eficiență, se va aplica art. 7 
alin.(13) din actul normativ menționat.  

 
   Prin urmare proiectul privind Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent: 

,,Parcelare teren în vederea construirii locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, 

jud.Hunedoara  poate fi supus spre dezbatere si adoptare în forma  inițiată  cu obligativitatea 

respectării condițiilor din avizul nr. 11/25.05.2021  emis de  Consiliul Judetean 
Hunedoara-Direcția Arhitect Sef și anume : 

- Strada secundară de acces la parcelele realizată din  drumul de exploatație agricolă, se 
va realiza de către inițiatorul  PUZ-ului  înainte de parcelare și vânzarea terenului; 

- Extinderea rețelelor de  alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, canalizare și 
alimentare cu gaz metan, va fi executată înainte de realizarea parcelării și vânzării 
terenului. 

 

Beriu, 07.07.2021 

 

 

PRIMAR,  
Ing.Emil Moise BÎC 

 


