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HOTĂRÂREA Nr. 205
din 19.10.2011
privind însușirea propunerilor de PUG și RLU de către Consiliul Local Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
19.10.2011,
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac, nr.12804/2011
 referatul arhitectului șef din cadrul primăriei nr.12679/2011
 raport privind informare, consultarea publicului pentru revizuire PUG
șu RLU nr.12424/2011
 proces verbal de afișare nr.11846/09.09.2011
 proces verbal de afișare nr.10238/11.08.2011
 proces verbal nr.10726/18.08.2011
 proces verbal nr.11658/14.09.2011
 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică
 anunţul propriu-zis din publicaţia „Glasul Aradului” din data de
11.08.2011, 19.08.2011, 22.08.2011
 prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului, cu modificările și completările ulterioare
 prevederile Ordinului MLPAT nr.13N/1999 privind metodologia de
elaborare și conținutul cadru al PUG șu RLU
 Ordinul MLPAT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea Proiectelor de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și
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 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 însușesc propunerile de PUG și RLU al Orașului Nădlac, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
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-

compartimentului urbanism din cadrul primăriei
compartimentului relații cu publicul din cadrul primăriei
arhitectului-șef din cadrul primăriei
Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă
Unatinszki Andrei Ioan
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Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Gros Alexandru
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