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H O T A R A R E A Nr. 12
din data de 30.03.2011

privind prelungirea termenului
de valabilitate al Planului Urbanistic General
al comunei Rastolita pe o perioada de 2 ani
Consiliul Local al comunei Rastolita, intrunit in §edinta ordinara in data de
30.03.2011, in baza:
- Expunerii de motive a Primamlui comunei Rastolita, inregistrata cu
nr. 974 din 30.03.2011;
- Referatului persoanei cu responsabilitati in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului din cadrul primariei, d-na Demian Angela,
inregistrat cu nr.973 din 30.03.2011;
- Hotararii Consiliului Local nr.22 din 27.07.2000 privind aprobarea
Planului urbanistic general al comunei Rastolita;
- prevederilor Legii nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, actualizata §i modificata;
- prevederilor Ordonantei de urgenta nr.7 din 2 februarie 2011 pentru
modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismul;
- prevederilor Ordinului nr.534/2001 pentru aprobarea normelor
tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualuzat cu modificarile §i
completarile ulterioare;
- prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- necesitatea prelungirii termenului de valabilitate al Planului
urbanistic general al comunei Rastolita, pana la actualizarea Planului
urbanistic general;
- avand in vedere prevederile art. 3 6, alin. (2), lit.c, alin.(5), lit.c din
Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotara§te:

_

Art.l. Se aproba prelungirea termenului de valabilitate al Planului
Urbanistic General al comunei Rastolita, cuprinzand satele: Andreneasa,
Borzia, Galaoaia, lod si Rastolita, jud.Mures, pe o perioada de 2 ani de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul
comunei Rastolita — Mogila Gheorghe si referentul cu responsabilitati in
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din cadrul Primariei
Rastolita - Demian Angela.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Rastolita,
Institutiei Prefectului Judetului Mures, Consiliului Judetean - Serviciul
Urbanism, afisare.
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