ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS
HOTĂRÂREA
Nr 42 /07.09.2017
privind aprobarea modificarii HCL nr.39/07.07.2016 privind prelungirea valabilităţii Planului
Urbanistic General (P.U.G.) CAUAS , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei CAUAS
nr. 10/2006
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS intrunit in sedinta extraordinara la
data de 07.09.2017
Analizând:
- proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei CAUAS
- expunerea de motive a primarului comunei CAUAS
- raportul de specialitate al persoanei responsabile cu privire la activitatea de urbanism şi amenajare a
teritoriului din cadrul Primăriei comunei CAUAS , prin care s-a propus analizarea şi aprobarea prelungirii
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (P.U.G.) CAUAS până la intrarea în vigoare a noului
PUG;
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul CONSILIULUI LOCAL CAUAS
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local CAUAS nr.10/2006 prin care s-a aprobat Planul
Urbanistic General al comunei CAUAS ;
In conformitate cu prevederile art.46, alin.(1-3) si art.56 alin.1 coroborat cu alin.4 relatat la Anexa
nr.1 cap B pct. 7 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c), coroborat cu alin.5, lit.c) şi art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ,
H O T Ă R Ă S T E:
Se modifica art. 1 din Hotararea nr. 39/2016 , articolul modificat v-a avea urmatorul
cuprins :
Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (P.U.G.)
CAUAS , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local CAUAS nr.10/2006, până la data aprobării noului plan
urbanistic general(P.U.G), dar nu mai târziu de 30.12.2025
Art.2. Primarul comunei CAUAS va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3 . Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – judeţul SATU MARE , Consiliului
Judeţean SATU MARE ,celor interesati
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
ELEKES COSMIN STEFAN

Contrasemnează
Secretar
CIREAP LOREDANA MARIA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala ,republicata ,modificata si completata.
Nr. Total al consilierilor in functie 11
Nr. Total al consilierilor prezenti ____
Nr. Total al consilierilor absenti ____
Voturi pentru___
Voturi impotriva--Abtineri ____

