ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 18/2021
privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei
Cămărzana, județul Satu-Mare
Consiliul local al comunei Cămărzana
Având în vedere:

-

Referatul de aprobare nr. 1168/25.03.2021 și Proiectul de hotărâre nr. 1169/25.03.2021 ale
primarului comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
- HCL Cămărzana nr. 6/24.03.2006 cu privire la aprobarea ”Planului Urbanistic General
(P.U.G.) și a Regulamentului local de Urbanism ” al comunei Cămărzana
- HCL nr. 20/14.07.2016 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului
Urbanistic General elaborat pentru comuna Cămărzana, județul Satu-Mare și prin care acesta
a fost prelungit cu 5 ani
- Prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificările
și completările ulterioare, art.46 alin.(13)
- Prevederile OUG nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art.II
- OUG nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul si pentru prorogarea unor termene, art.III
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”c” coroborat cu alin.(6) lit.”c”, art.139 alin.(3),
lit.”e” art.196 alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Se aprobă prelungirea termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al
comunei Cămărzana, județul Satu-Mare, până la data de 31 decembrie 2023.
Se aprobă ca primarul să prevadă în bugetul local fondurile necesare pentru finalizarea,
avizarea și aprobarea reactualizării PUG al comunei Cămărzana.
Prezenta se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Satu Mare, Primarul Comunei
Cămărzana, responsabil urbanism și se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a primăriei
Cămărzana: 31.03.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

Contrasemnează,
Secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Total consilieri: 11

Prezenți:11

Absenți:0

Pentru:11

Împotrivă: 0

Abținere:0

