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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                   

HOTĂRÂREA NR. 33

din 04.07.2014

privind privind corectarea Regulamentului de urbanism al comunei Beica de Jos

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

04.07.2014;

            Având în vedere:

- raportul la proiectul de hotărâre nr. 2157/26.06.2014 precum și avizele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Beica de Jos;

- adresa nr. 2144/26.06.2014 a doamnei arhitect - urbanist Pojan Draga Camelia;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Beica de Jos nr. 15/30.05.2007 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General și a Regulamentului de urbanism al comunei Beica de Jos;

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (5) litera c), art. 45 alin. (1) și (6) și ale art. 115 alin. (1) litera b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă corectarea în Regulamentul local de urbanism aferent PUG al comunei 

Beica de Jos în sensul că valori ale procentului de ocupare a terenului POT = 0,05 - : - 0,45% cum 

din eroare a fost scris în POT = 35,00 - : - 40,00% cum corect este în toate dosarele respectiv 

Beica de Jos, Beica de Sus, Nadășa, Căcuciu, Șerbeni și Sînmihai de Pădure.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Consiliul Județean Mureș - Direcția Amenajare teritoriu și urbanism, 
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persoanei responsabil cu probleme de urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș se afișează și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.                      

            

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                    Bembe Nicolae     

                                                                                                  Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile


