ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Ileana județul Călărași
Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 23
octombrie 2018
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ileana și înregistrat cu nr.
3810/22.08.2018
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local înregistrat cu nr.
4782/19.10.2018
- prevederile art. 46 alin 1^3 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul cu completările și modificările ulterioare
Văzând
hotărârea consiliului local al comunei Ileana nr. 101/27.10.2008 privind
aprobarea planului urbanistic general al comunei Ileana, cu termen de valabilitate 10
ani, până la data de 27.10.2018
achiziția directă inițiată din catalogul electronic la data de 17.10.2018 în
vederea elaborării planului urbanistic general al comunei Ileana, valoare - 135.000 ron
fără tva, ofertant Lascăr V. Adrian – Birou Individual de Arhitectură
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările şi completările ulterioare
- hotărârea Consiliului local nr. 31/23.10.2018 privind alegerea președintelui de
ședință
luând act de procesul verbal al ședinței Consiliului Local înregistrat cu nr.
4804/23.10.2018
În temeiul art. 45 (1) si 115 (1), lit. b) din legea 215/2001 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. – Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului
Urbanistic General (P.U.G) precum și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U)
aferent PUG al comunei Ileana județul Călărași aprobat prin horărârea consiliului local
nr. 101/27.10.2008, până la întocmirea și aprobarea noului Plan de urbanism general și
Regulamentului local de urbanism aferent.
Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Ileana.
Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.
Președinte de ședință,
Henri – George PÂRȘOIU
Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
Nr. 34
Adoptată la Ileana
Astăzi 23.10.2018

Voturi pentru __
voturi contra ___
prezenți ____ din total 13

