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HOTĂRÂREA Nr. 113
din 18.08.2009

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
Oraşului Nădlac şi al Regulamentului Local de Urbanism al Oraşului Nădlac, aferent PUG

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.08.2009,
Având în vedere :

- expunere de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10542/2009
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.10613/2009
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.59/10.08.1999 privind aprobarea Plaunului 

Urbanistic General al Oraşului Nădlac şi a Regulamentului local de urbanism
- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Ordinului nr.534/2001 pentru aprobarea normelor ternice pentru 

introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului,  cu 

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
Oraşului Nădlac şi al Regulamentului Local de Urbanism al Oraşului Nădlac, aferent PUG, cu o 
perioadă de 24 luni, termenul de valabilitate al acestuia fiind până în data de 10.08.2011.

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac;
- compartimentului urbanism, achiziţii publice şi administrarea patrimoniului local 

din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, 

Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios 
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