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6/ 2019

Privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei
Merești, până la elaborarea și întocmirea noului PUG,
dar nu mai mult de 31 decembrie 2023

Consiliul local al comunei MEREȘTI, judeţul HARGHITA a întrunit în
ședința ordinară din 28. Februarie 2019,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General
al comunei Merești, până la elaborarea și întocmirea noului PUG, dar nu mai mult de 31
decembrie 2024
- Expunerea de motive nr. 128/31.01.2019 a Primarului comunei Merești
- Raportul nr. 129/31.01.2019 al responsabilului cu urbanismul si amenajarea
teritoriului ;
- Raportul de avizare Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Merești nr.28/26.09.2002 privind
aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Merești, prelungit valabilitatea prin
HCL nr. 31/22.10.2014, respectiv HCL nr. 10/15.02.2018,
În conformitate cu:
- prevederile Art. II din Legea nr. 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- prevederile art. III din Ordonanța de Urgenșă a Guvernului nr. 51/2018, termenul
prevăzut la art. II din OUG nr. 85/2012,
- prevederile art.36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi alin. (5 ), lit. „c” din legea nr. 215
din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(2), lit. „e” şi ale art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei
MEREȘTI, aprobat prin H.C.L. nr. 28/26.09.2002, prelungit prin HCL nr. 10/15 02.2018

până la elaborarea și întocmirea noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult de 31
decembrie 2023.
Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică cu:
Ø Instituția Prefectului- Județului Harghita
Ø Consiliul Județean Harghita- Arhitect șef,
Ø Primarul comunei Merești,
Ø responsabilul cu urbanismul din cadrul instituției și se aduce la cunoștință publică
prin afișare.
Art. 3.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei
Merești.

Președinte de ședință,
PALFFY TIBOR
L.S.,s.s. indescifrabila
Avizat pt. legalitate,
Secretar,
Golicza Gyongyi
s.s. indescifrabila

Adoptat în ședința ordinară din 28.02.2019, cu 8 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva, din totalul de 8
consilier în funcție.

