
ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             

 

HOTĂRÂREA nr.8 

 Din 26 iulie 2016 

 

Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planurilor Urbanistice Generale  ale 

localităților Ogra, Dileu Vechi, Giuluș, Lăscud și Vaideiu 

 

Consiliul local al comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate  nr.3736 /19.07.2016, prin care se propune prelungirea valabilităţii 

Planurilor Urbanistice Generale  ale localităților Ogra, Dileu Vechi, Giuluș, Lăscud și Vaideiu; 

-Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.19 din 05.11.2003, privind aprobarea 

documentaţiei cu privire la Planurile Urbanistice Generale a localităţilor Ogra, Dileu Vechi, Giuluş, 

Lăscud şi Vaideiu; 

-Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.30 din 29.07.2013,privind aprobarea prelungirii 

valabilității Planului Urbanistic General și a Regulametului local de urbanism al comunei Ogra; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul consiliul local; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii 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 urbanismu; 

   În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”e”,coroborat cu art.115 alin.(1) 

lit.”b” din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind 

administraţia publică locală, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planurilor Urbanistice Generale  ale 

localităților Ogra, Dileu Vechi, Giuluș, Lăscud și Vaideiu aprobate prin H.C.L. nr.19/05.11.2003, până 

la data aprobării în condițiile legii a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 

2018. 

 Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei si asigurarea elaborararii planurilor 

urbanistice generale în interval termenului de prelungire se incredinteaza Primarul comunei Ogra, d-l 

Palaghie Marian. 

      Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comnei Ogra, persoanei cu responsabilitate în 

domeniul  urbanismul și amenajării teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Ogra, Consiliul Judeţean Mureş-Direcţia Amenajarea Teritoriu şi Urbanism , Instituţiei 

Prefectului-judeţul Mureş şi spre afişare. 
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