ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 41
Privind initierea demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General al comunei
Valea Lunga
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2017,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- HCL nr. 22/30.11.2000 privind aprobarea Planului urbanistic general al comunei Valea Lungă,
prelungit prin HCL nr. 85/17.12.2015;
- referatul cu nr. 1866/25.05.2017 al inspectorului cu atributii in domeniul urbanismului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă cu privire la necesitatea actualizarii
Planului urbanistic general al comunei Valea Lungă în baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere prevederile:
- art.46, alin.16 si alin.17 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificarile şi completarile ulterioare;
- art.31, alin.1, pct.a si b, alin.2, alin.4, alin.5 din Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 si art. 2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea lucrarilor de constructii, republicata;
- art. 36 alin. 5, lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: a). Consiliul Local Valea Lungă aprobă initierea demersurilor de actualizare a Planului
Urbanistic General a comunei Valea Lunga aprobat prin HCL nr. 22/2000 prelungit prin HCL nr.
85/17.12.2015.
b). Se aproba alocarea sumei de 117.000 lei fara TVA pentru plata lucrarilor aferente
actualizarii PUG a comunei Valea Lunga, din bugetul local.
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, compartimentului
contabilitate şi compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Valea Lunga.
VALEA LUNGĂ, 31.05.2017
Preşedinte de şedinţă
Serbu Ioan

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
Privind initierea demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General al comunei
Valea Lunga
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2017,
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- HCL nr. 22/30.11.2000 privind aprobarea Planului urbanistic general al comunei Valea Lungă,
prelungit prin HCL nr. 85/17.12.2015;
- referatul cu nr. 1866/25.05.2017 al inspectorului cu atributii in domeniul urbanismului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă cu privire la necesitatea actualizarii
Planului urbanistic general al comunei Valea Lungă în baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere prevederile:
- art.46, alin.16 si alin.17 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificarile şi completarile ulterioare;
- art.31, alin.1, pct.a si b, alin.2, alin.4, alin.5 din Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 si art. 2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea lucrarilor de constructii, republicata;
- art. 36 alin. 5, lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: a). Consiliul Local Valea Lungă aprobă initierea demersurilor de actualizare a Planului
Urbanistic General a comunei Valea Lunga aprobat prin HCL nr. 22/2000 prelungit prin HCL nr.
85/17.12.2015.
b). Se aproba alocarea sumei de 117.000 lei fara TVA pentru plata lucrarilor aferente
actualizarii PUG a comunei Valea Lunga, din bugetul local.
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
urbanism din cadrul Primăriei.

VALEA LUNGĂ, 25.05.2017
Initiator- primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

