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Av6nd in vedere:

Acordul Unic nr.1ipUcl2017 emis de Consiliul Judelean Iaqi pentru PUG Lelcani, iregistrat sub nr. 58t12017 la primlria
comunei Lelcani;

HCL

rrr.6612016 privind avizarea documenta{iei actualizare Plan Urbanistic General - comuna Letcani, judelul Iaqi,

intocmiti

de SC URBASISTEM SRL, in beneficiul comunei Lelcani;
Raportul rr.58ll20l7 intocmit de compartimentul pentru administrarea patrimoniului public ai privat al comunei Lelcani, din
cadtul prim6riei comunei Le{cani, in temeiul prevederilor art"44 din Legea nr. 21512001. a administratiei publice locale,

republicat6:

aviztl favorabil al comisiei pentru activitatea de urbanism din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de hot[rdre mai
sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 9i 54 alin.(4) din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale,

republicati;
aiizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotirdri al secretarului comunei Letcani, Irimila Vali-Claudia, prin
contrasemnar.a ac.it.iu, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.|l7 lit."a" din Legea nr. 21512001 a administraJiei
publice locale, republicati;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administratia publicd local[;
examinflnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: HGR nr.525l1996 privind Regulamentul General de Urbanism ;Ghidul
GM 010/2000 aprobat cu ordin MLPAT m. 7761N12000 privind metodologia de elaborare a planului de urbanism zonal gi
conlinutul cadruiprevederile Legii nr. 50/1991 , republicati, privind autorizarea executirii lucrlrilor de constructii, modificatd qi
completatd cu OUG nr. 12212004; Legea nr. 11912005 9i Legea nr. 5212006; Legea nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului qi
urbanismului, cu modificdrile gi completarile ulterioare; Legea nr.21311998 privind proprietatea public[ 9i regimul juridic al
acesteia; O1lG m542006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public6; HG nr.168/2007 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.5412006; OIJG nr.3412013 privind organizarea, administrarea qi
exploatarea pajiqtilor permanente qi pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18i 1991; HG. nr. 106412013 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.3412013 precum qi Legea nr.8612014 pentru aprobarea OUG nt.3412013;
In temeiul art.45 alin.l si art.1L5 alin.1 tit.b din Legea m.215l200L privind administratia publica locala, republicati, cu

-

modifi cirile qi complet6rile ulterioare

HOTARA$rE:
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, dezvoltare ruralS, protectia
mediului qi asigurarea serviciilor de utilitate public6 - aprobi documentatia Plan Urbanistic General - Comuna
Lefcani, jude(ul Iaqi, intocmitd de SC URBASISTEM SRL, in beneficiul comunei Le(cani.
Art.2 Primarul comunei qi structura de urbanism din cadrul primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile

Art.L Consiliul local Le[cani

-

prezentei hotirdri.
Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotlrAri primarului, persoanelor fizice qi juridic.e
vizate, structurii de urbanism din cadrul primdriei gi Instituliei Prefectului Judefului Iaqi.
O copie

a prezentei

hotirdri va fi afigati la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinli public[.

Secretar,

