ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
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HOTĂRÂREA NR. 51
din 28.11.2018
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului de Urbanism al
comunei Beica de Jos
Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.11.2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr.
4193/29.10.2018;
- raportul de specialitate nr. 4237/31.10.2018;
- avizul comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (2) litera c) și alin. (5) litera c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. I din O.U.G nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile contractului nr. 724/05.03.2015 reprezentând Reactualizare PUG Comuna
Beica de Jos și Regulament Local de Urbanism, prestate in cadrul contractului de servicii nr.
724/05.03.2015, încheiat între comuna Beica de Jos în calitate de achizitor și S.C. Experiment
Proiect S.R.L în calitate de prestator precum și de procesele verbale de recepție aferente etapei I,
II, III și etapei a IV-a a derulării contractului;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul:
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- prevederilor art. 45 alin. (2) litera e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăște:
Art.1. Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului de
Urbanism al comunei Beica de Jos, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/30.05.2007 și
prelungit prin H.C.L nr. 26/29.05.2017, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general,
cu condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de
expirarea termenului de valabilitate.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Beica
de Jos și compartimentul pentru urbanism.
Art.3. Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului:
Instituției Prefectului-Județul Mureș, Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul
Consiliului Județean Mureș, primarului comunei Beica de Jos, compartimentului pentru urbanism,
se afișează și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Secretar,

Neagu Vasile-Ioan

Pop Silvestru-Vasile
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