ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA C Î R Ţ A
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.3/2015
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic
General al comunei Cîrța nr.8/2005
Consiliul Local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 12 februarie 2015;
Având în vedere:
- expunerea de motive înregistrată sub nr.69/2015 a domnului
Gabor Tibor, primarul comunei Cîrța, judetul Harghita și raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.70/2015;
- raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism și al Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi disciplină;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cîrța cu nr.8/2005 cu privire la
aprobarea P.U.G. şi R.L.U. al comunei Cîrţa;
Ținând cont de Avizul arhitectului șef din cadrul Consiliului Județean
Harghita nr.2/29.01.2015 pentru inițierea hotărârii Consiliului local privind
prelungirea valabilității cu maxim 5 ani de la data expirării Planului Urbanistic
General al comunei Cîrța, dar fără a se depăși 5 ani de la data depășirii termenului de
valabilitate.
În baza art.46 alin(1^3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Primăriei timp de 30 de zile lucrătoare, conform art. 7 din Legea nr. 52/2003,
republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2, lit.,,c”,alin.5 lit.”c” și art.45
alin.2 lit.”e” și ale art.115 alin.1, lit.,, b” din Legea administrației publice locale
nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind
administrația publică locală,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului
Urbanistic General al comunei Cîrța până la intrarea în vigoare a noului Plan
Urbanistic General, dar nu mai mult de data de 18 februarie 2020.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul comunei Cîrţa.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cîrța, Consiliului
Județean Harghita, Instituției Prefectului judetul Harghita în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate și se adduce la cunoștință public prin grija
secretarului comunei Cîrța.
Comuna Cîrţa, la 12 februarie 2015

Preşedinte de şedinţă,
Antal Ernő

Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Karda Melania

