ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA

la proiectul de hotirdre priVind
Pensiune"

!

NR.

66l2O2O

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) al -,, Construire

.

. Consiliul local al comunei Avram lancu , judelul Alba, intrunit in gedinld de extraordinara, pentru
data de !9.LL.2020
Luand in dezbatere :
-Raportul de aprobarenr.5TO6/!3-LL-2O2O, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
(PUD) al-,, Construire Pensiune":
-Raportul de specialitate , la proiectul de hotdrdre privind, inregistrat sub nr. 567glt3-LL-2O2O,
cu documentatia aferentS.
-Avizul comisiei de specialitate al consiliului local, inregistrat sub nr.5774/L8-LL-2O2O,
Avdnd in vedere:
- HCL AVRAM |ANCUnr. 448312003 faza PUG, aprobatd prin HCL 44131-O8-2Ot8.
- prevederile legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,a rt 2, alin. 2.
- ORDONANTA DE URGENTA Nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) alart.
46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul.
- prevederile Legii nr. 30312015 pentru modificarea art.46 din Legea nr. 35O/2O01 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul si a art.ll din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.85/2012
pentru modificarea ali.13 al art.46 din Legea nr.35O/2OO1 privind amenajareateritoriuluisiurbanismul
- prevederile art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin 6, lit. c din Ordonanla de Urgenfa a
Guvernului nr. 57 /2OL9. privind Codul administrativ.
in temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G nr.57l2OL9 privind Codul
administrativ,
Consiliul local
H

Art.1.

OrA nA5rr:

Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu

al

-,, construire pensiune,,,

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-l
primarul
comunei Avram lancu , jud. Alba si d-na
r , referent- responsabil urbanism.
Art.3 Prezenta hotdrSre poate fi contestati in conformitate cu prevederile Legii nr.S54/20o4 a
contenciosului administrativ, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.
Art. 4 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi favorabile valabil ei<primate, care
reprezinta LoO% din numarulconsilierilor in functie ( 1OO % din numarulconsilierilor prezenti) .
Art. 7 . Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica:
- lnstitutiei Prefectului - Judetul Alba, d-lui primar, Compartimentului contabilitate gi
compartiment de publicare site, din cadrul primariei, se afiseazd.
Avram lancu la
Presedinte de sedinta,
Consilier,

A.L.M./A.L.M. ex.5
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L9-LL-ZO2O

Contrasemneazi,
p.Secretar general al comunei,
Consilier principal,

