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HOTARARE nr.
privind ini{ierea demersurilor de actualizare PUG qi prelungirea
valabilitltii PUG qi RLU Valea Lupului
Consiliul Local al Comunei Valea Lupului, intrunit in qedinfa ordinard din data de
31.07.2020,
Ludnd in dezbatere proiectul de hotlrdre privind inifierea demersurilor de actualizare
pUG qi prelungirea valabilitdlii PUG qi RLU Valea Lupului ini{iat de dl. Primar Dumitru
Mihdiluc, precum qi referatul de aprobare al acestuia,
a.natizana referatul compartimentului de specialitate intocmit, inregistrat sub nr.
930U20.05.2020
Analizdnd - HCL nr.22114.08.2010 prin care s-a aprobat Planul urbanistic general al
comunei Valea Lupului, precum si Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu o
perioadd de valabilitate de 10 ani,
Avdnd in vedere prevederile art.46 alin. (13) qi alin. (17) din Legeanr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului qi urbanismul, cu modificlrile gi complet6rile ulterioare, precum qi
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executlrii lucr6rilor de construclii, republilcatd, cu
a Planului
-odifi.arile qi compietarile ulterioare, unde se precizeazdcdtermenul de valabilitate
urbanistic general ie prelungegte, pe bazd de hot6rdre a consiliului local, p6nd la intrarea in
vigoare a noului plan urbanistic general, cu condilia inilierii demersurilor de actuahzare a
plinutui urbanistic general inainte de expirarea termenului de valabilitate, precum qi faptul ci
inilierea demersurilor de actualizare PUG se aprobd prin hotdrdrea consiliului local,
Lu6nd in considerare prevederile Legii m. 5212003 privind transparenfa decizionali in
administralia public6, republicatd,
Avdnd in vedere Dispozilia Primarului nr. 160/15.05.2020 privind privind delegarea
atribufiilor de secretar general al comunei Valea Lupului cdtre consilierul juridic Diana Ionella
Iuliana Chirica
in temeiul prevederilor art. 729, alin (2),1it. c) qi alin. (6) lit. c) din OUG nr. 5712019
privind Codul Administrativ, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:
inilierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei
Valea Lupului qi a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia.

Art.

1 Se aprobd

General al Comunei Valea
p0nd la intrarea in vigoare a
acestuia,
aferent
Lupului Ei a Regulamentului Local de Urbanism
noului plan urbanistic general.

Art. 1. Se aprobd prelungirea valabilitdlii Planului Urbanistic

Prezenta hotdrdre va fi comunicatd: Primarului Comunei Valea Lupului,
Compartimentului Urbanism qi Amenajarea Teritoriului, Compartimentului Achizifii
Publice/Investilii, in vederea punerii ei in aplicare, Consiliului Judefean Iaqi spre qtiinfd qi
Instituliei Prefectului Judefului Iaqi.

Art. 3.

PRE$EDINT

CONTRASEMNEAZi. PNNTRU LEGALITATE,

Ec. Iu

SECRETAR GENERAL,
Jr.
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