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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului
Local de Urbanism al comunei Măureni
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Măureni, raportul de
specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al primarului,
Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Având în vedere avizul Direcției Generale Urbanism și Dezvoltare Teritorială din cadrul
Consiliului Județean Caraș-Severin,
În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 56, alin. (1), din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „e”, alin. (5), lit. „c”, art. 45, alin.
(2), lit. „e” şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic General al comunei Măureni, proiect nr. 105/2010
întocmit de B.I.A. „L.H.” Liliana Havașişi Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia,
documentație urbanistică care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Măureni
şi al Regulamentului local de urbanism aferent de 10 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.
12/2001 privind aprobarea P.U.G. al comunei Măureni.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Caraș-Severin, în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Consiliul Judeţean
Caraș-Severin – Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Teritorială, Primarului com. Măureni,
responsabilului cu urbanismul și amenajarea teritoriului din compartimentul de specialitate al
primarului şi se publică pe pagina de internet www. comunamaureni.ro.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _11_ voturi pentru şi _0_voturi împotrivă

