ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 35/27.09.2018
privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic
General al oraşului Baia de Arieş
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, intrunit in sedinta publica ordinara ;
Luând în dezbatere :
-proiectul de hotarare initiat de primar privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic
General al oraşului Baia de Arieş; raportul de specialitate nr. 3484/2018 al Biroului tehnic- urbanism;
Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba nr. 9860/G/SJ/2018; rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
- OUG nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene;
-Art. 36, alin (5), lit. c, din Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 si art. 115 alin. ( 1 ) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă prelungirea valabilităţii actualului Plan Urbanistic General al oraşului Baia de
Arieş până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de data de 31.12.2023.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Baia de
Arieş prin aparatul de specialitate.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30
zile de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Se afişează pe site-ul si la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile si 1 abtinere, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Trif Laurian

N.D. 4 exp.

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

