
 

HOTĂRÂREA NR. 37/2020 

pentru însuşirea Raportului privind informarea şi consultarea populaţiei asupra propunerilor 

legat de „Elaborare a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism 

al comunei Ulieș” 

Consiliul local Ulieș văzând: 

Raportul informării și consultării publicului nr. 213/2020, întocmit înaintea introducerii în 

circuitul legal de avizare a PUG–ului al comunei Ulieș, 

Referatul de aprobare al primarului nr. 214/2020, 

Raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism prezentat de către referentul de 

specialitate domnul Toth Lehel, nr. 226/2020 care reflectă punctul de vedere al structurii 
despecialitate al Primarului comunei, precum şiProiectul de hotărâre nr. 220/S/2020 

Avizul favorabil al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică și de disciplină, 

protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr. 232/2020, 

Având în vedere: 

 Plan Urbanistic General al comunei Ulieș nr.21/2002 aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Comunei Ulieș nr. 21/2002 privind aprobarea Planul Urbanistic General al 

comunei Ulieș, 

 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș nr. 34/2014 referitor la aprobarea 

prelungirii valabilităţii HCL nr. 21/2002 privind aprobarea Planul Urbanistic General al 

comunei Ulieș, 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș nr. 35/2015 referitor la aprobarea 

prelungirii valabilităţii HCL nr. 21/2002 privind aprobarea Planul Urbanistic General al 

comunei Ulieș, 

 Anunțul nr.1044/19.07.2017  privind  participarea publicului prin recomandări și propuneri 
privind aprobarea planului urbanistic generalși a regulamentului local de urbanism 

 Art. 46*, alin.(1^3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



 HG nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 din Ordin nr. 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism, 

 Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, art. 196, alin. 1, 

lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Însușește Raportul privind informarea şi consultarea populaţiei asupra propunerilor 

legate de „Elaborare a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism 

al comunei Ulieș” întocmit în urma implicări publicului în etapa elaborării propunerilor, în 

vederea introducerii încircuitul legal de avizare a PUG-ului comunei Ulieș. 

Art. 2.Cu parcurgerea etapelor prescrise de legislația în vigoare, necesare pentru definitivarea 

PUG al comunei Ulieș, se însărcinează dl. Toth Lehel referentul de specialitate din 

Compartimentul de urbanism şi dl.Gyorgy Sandor  primarul comunei Ulieș. 

Art. 3.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Ulieș: 

 Primarului comunei 

 Compartimentul de urbanism, partimoniu, serviciu public de gospodărie comunală 

 Consiliului Judeţean Harghita - Direcţia Arhitect Şef, 

Ulieș, 05 noiembrie 2020 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ 
 Bálint László Persoanadesemnată 
  Cuatribuții de secretar 
  Taran Enikő 
 


