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HOTĂRÂRE
privind aprobarea întocmirii lucrării urbanistice
„ PUZ – ZONĂ CENTRALĂ LOCALITATEA MĂURENI,
COMUNA MĂURENI ”
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,
Având în vedere:
- dispoziţiile art. 25, art. 32 alin 3, art. 47 – 48, art. 50 şi art. 54 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico –
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
- Ordinul 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de
elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal" – Indicativ GM–010–2000
- necesitatea întocmirii documentaţiei de urbanism în fază PUZ pentru „ Zona centrală
localitatea Măureni, comuna Măureni ”
Văzând referatul secrearului comunei cu privire la oportunitatea începerii demersurilor de
întocmire a documentaţiei urbanistice ,
Văzând avizele comisiilor de specialitate ,
În temeiul art. 36, alin (5) lit. c) şi art. 45 alin (2) coroborat cu art. 115 lit. b) din Legea nr.
215 / 2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă întocmirea documentaţiei urbanistice „ PUZ - Zonă centrală localitatea
Măureni, comuna Măureni ”, în intravilanul localităţii Măureni, beneficiar Comuna Măureni.
Art.2. Plata documentaţiei de urbanism prevăzută la art. 1, precum şi plata avizelor /
acordurilor prevăzute de lege, inclusiv documentația cadastrală și topografică necesare aprobării
acesteia vor fi suportate din bugetul local al comunei.
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare potrivit art. 49 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001
cu modificările ulterioare şi se transmite potrivit art. 48 alin. (2) şi art. 117 lit. e) din aceeaşi lege la
Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Primarul Comunei Măureni și Viceprimarul Comunei
Măureni;
Preşedintele de şedinţă,
Muțulescu Nicolae-Gheorghe
Contrasemnează
Secretarul comunei,
Ilie Gheorghe
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