
ROⅣIANIA
JUDETUL SIIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COpIUNEI CRISTIAN

HOTARAREA NR.73/2018
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General

al comunei Cristian,iudetul Sibiu

Consiliul Local al

2018:

comunei Cristian, intrunit in sedinta ordinara din data de 11 decembrie

Avand in vedere referatul nr. 11 .095105.

Primariei Comunei Cristian, prin care se

Planului Urbanistic Generalal comunei Cristian
primar Ioan Seuchea nr. 1 1.096/05. 12.2018;

Yazand avrzul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei

Cristian, judetul Sibiu;
Avand in vedere : '
- prevederile art 23 si urm din Legea nr.5Ol1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;

- prevederile art. 45. art.46 ahn 1 din Legeanr.3501200l privind amenajarea teritoriului si

urbanismul, cu modilicarile si completarile ulterioare;
- prevederile OUG nr.5ll2OlB pentru modificarea Legii nr 350/2001 privind amenajarea

teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor teremene,

-prevederile FICL Cristian rlr. 9812015 privind aprobarea prelungirii termenului de

valabilitate a PUG Comuna Cristian, aprobat pana la data de 30.12.2018;

in temeiul prevederilor ar1 36 alin 2lit.c, art.45 ahn2lit. e si art. 115 alin.1 litb din Legea

nr.215|2OOI -administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

12.2018, al Compartimentului urbanism din cadrul

propune prelungirea termenului de valabilitate al

si expunerea de motive a initiatorului proiectului,

Urbanistic Gencrzrl al
Urbanistic General al

insarcineaza Primarul
Cristian.
secretarului cornunci

し
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HOTARASTE:

Art.l Se aproba p..lrrgir"u termenului de valabilitate al Planului

Comunei Cristian, pana la data aprobarri, in conditiile legli, a noului Plan

comunei Cristian, dar nu mai tarziu de 3 1 decembrie 2023 .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se

comunei Cristian si Compartimentul Urbanism din cadrul Primariei Comunei

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin grija

Cristian, se afisaza la sediul institutiei si pe site-ul acesteia.
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