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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.63
din 03.05.2012

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local
de Urbanism al orașului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
03.05.2012,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac, nr.4295/2012
 referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.4395/2012
 contract de servicii nr.14321/22.12.2010 încheiat între S.C. Geolink

S.R.L. și primăria orașului Nădlac, obiectul acestuia fiind elaborare
PUG și regulament local de urbanism

 actul adițional nr.2 la contractul de servicii, nr.2974/21.03.2012, de
prelungire a contractului până în data de 22.09.2012

 prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului, cu modificările și completările ulterioare

 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 aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General ( PUG ) și a
Regulamentului Local de Urbanism al orașului Nădlac ( RLU ) până la aprobarea noului
PUG și RLU, dar nu mai mult de data de 22.09.2012.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului coordonare- achiziții publice 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               Contrasemnează pentru legalitate
Cioarsă Ștefan Traian Secretar

Gros Alexandru
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