ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORAŞ PECICA

PROIECT HOTĂRÂRE NR………..
DIN ………………….
Privind prelungirea valabilității documentației de urbanism faza P.U.G. și a
Regulamentului local de urbanism U.A.T.Pecica

-

Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de………..
Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului primar Antal Petru,
Raportul nr.50121/05.11.2018 al domnului arhitect șef, Negruț Dema Ovidiu, prin care
propune prelungirea termenului de valabilitate al P.U.G. orașul Pecica, până la intrarea în
vigoare a noului P.U.G. orașul Pecica,
Prevederile art.46, alin.(1^3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul cu modificările și completările ulterioare,
H.C.L.Pecica nr.161/17.12.2015 privind modificarea H.C.L.Pecica nr. 8/2013 privind
prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General orașul Pecica,
Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metadologiei de informare și consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,
O.U.G. nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul și pentru prorogarea unor termene,
Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu
completările și modificările ulterioare,
Contract de prestări servicii nr. 52179/22.12.2016 pentru întocmirea documentației de
urbanism pentru actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului
Local de Urbanism (R.L.U.) aferent,
Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica;

Votul ,,pentru” a ….. consilieri din cei 17 în funcţie fiind prezenţi …..consilieri;
În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General orașul
Pecica, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General orașul Pecica.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul arhitect șef,
Negruț Dema Ovidiu şi se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.
- Domnul arhitect șef, Negruț Dema Ovidiu.

INIŢIATOR, PRIMAR – ANTAL PETRU

