JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 5/2019

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate
al Planului Urbanistic General al comunei Vetiș
Consiliul local al comunei Vetiş, jud. Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2019,
Având în vedere
- expunerea de motive a primarului comunei Vetiș nr. 163 din 8 ianuarie 2019,
- raportul Biroului juridic, registratură, fond funciar și urbanism nr. 645 din 19
ianuarie 2019 și
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local nr.1200 din 30.01.2019 precum şi
Referatul privind iniţierea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Vetiş;
- Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism elaborate de către
firma SC AGORA 4 S.R.L. SATU MARE, conform proiectului nr.13/1998, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local Vetiş nr.3 din 24.02.2009, cu valabilitate de 10 ani,
Respectând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, actualizată;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b), respectiv art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă prelungire termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al
Regulamentului de Urbanism al comunei Vetiș cu 10 ani, de la 25 februarie 2019 până la 25
februarie 2029.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștinta cetăţenilor comunei Vetiş prin afișare la
sediul primăriei și prin postare pe pagina web oficială a comunei.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei Vetiş Biroului juridic,
registratură, fond funciarși urbanism
în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției
Prefectului județul Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RUSNEAC GHEORGHE

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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