
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI

 HOTĂRÂRE 
de modificare a art. 1 din hotărîrea  nr. 23/4.04.2013 privind   aprobarea prelungirii

termenului de valabilitate a PUG  si a Regulamentului local aferent pentru localitatea Suditi
  
      Consiliul local al comunei Suditi, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului ,inregistrata la nr. 194   din 10.12.2015 ; 
- raportul Compartimentului Cadastru/Urbanism,inregistrat la nr. _____ din ___.12.2015;
- adresa nr. 1525 din 19.02.2014 prin care se comunica referitoare la  prelungirea termenului
de valabilitate al PUG;

In conformitate cu:
-  prevederile  art.  46  și  62   din  Legea  nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi
urbanismul, cu modificările şi completările aduse prin e pct.22  1^3 din OG 7/02.02.2011 si
prevederile OG 85/12.12.2012 
- prevederile art.2 pct 2 din legea nr.50/1991 privind autorizarea exec lucrarilor de constructii,
-prevederile  art.  59 și  60 din legea  nr.  24.2000 privind  normele  de  tehnică  legislativă  la
adoptarea actelor normative,
        În temeiul:- prevederilor art. 36, alin. (5 ),lit.c,art. 45, alin. ( 2 ), lit. e) şi art. 115, alin. ( 1
),  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, adopta prezenta 

HOTĂRĂRE

        Art.1.-(1) Articolul 1 din hotărîrea nr. 23 adoptată de Consiliul local în  04.04.2013 
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG  si a Regulamentului local 
aferent pentru localitatea Suditi, se modifică/completează  și va avea următorul cuprins: 
“Art.1.(1) Se aprobă prelungirea pentru o perioada de 5 ani, a valabilitatii Planului Urbanistic 
General si  a Regulamentului local aferent, al localitatii Suditi, aprobat de Consiliul local al 
comunei Suditi ,prin hotararea nr. 36 din 29.10.2002.

(2)  Compartimentele  de  specialitate  Cadastru/Urbanism  și  Achiziții  Publice,  vor
asigura întocmirea Planului Urbanistic General și finaliza  procedurile de achiziționare pînă la
expirarea perioadei de valabilitate a actualului Plan Urbanistic General. ”

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Suditi si pe site-ul www.primariasuditi.ro.

Art.3  . Prezenta  hotarare  se  comunică  de  către  secretarul  comunei,  Institutiei
Prefectului pentru controlul legalitatii și primarului comunei pentru aducerea la indeplinire
prin compartimentele de specialitate. 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
     Consilier, NEAGU  IONEL

L.S.______________________
                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                              SECRETAR, JR VASILE IOANA
 Adoptată  la Suditi,
 Astăzi, 17.12.2015
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