ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFINTU GHEORGHE
HOTARARE
privind modificarea art.11 din anexa la Hotararea Consiliului local nr. 47 din
28.11.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
Consiliul local Sfintu Gheorghe , intrunit in sedinta ordinara din data de
16.02.2012
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. 163 / 12.01.2012
- adresa Institutiei Prefectului nr.267/06.01.2012 cu privire la respectarea
prevederilor art.58 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Examinand :
- raportul secretarului comunei inregistrat la nr. 183/ 16.01.2012
- avizul de legalitate al secretarului nr. 184/ 16.01.2012
- raportul de avizare al comisiei de specialitate 1/09.02.2012
In conformitate cu :
- prevederile art.58 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,
republicata , modificata si completata
HOTARASTE:
ART.1 – Se aproba modificarea articolului 11 din anexa la Hotararea Consiliului
local nr. 47 din 28.11.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului ,
dupa cum urmeaza :
„Art. 11. - Activităţile de informare şi consultare a cetăţenilor, efectuate pentru
planurile de urbanism PUZ, PUD iniţiate de investitori privaţi (persoane private fizice sau
juridice), vor fi suportate integral din bugetul local” .
ART.2 – Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei Sfintu Gheorghe .
ART.3 – Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul consiliului
local , precum si la afisierele amplasate in toate satele comunei .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Ionita Liviu Radu
Nr. 4
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Adoptata la Sfintu Gheorghe

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

