
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                              

                                                                          
                                       H O T Ă R Â R E A    Nr. 12
                                                       din  23  februarie 2016

privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei 
Livezeni,judeţul Mureş.

        Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş,întrunit în şedinţă extraordinară,
         Având în vedere:
        - raportul nr.692/2016 întocmit de compartimentul urbanism,care propune prelungirea 
perioadei de valabilitate a PUG al comunei Livezeni,
       - expunerea de motive  a primarului comunei Livezeni nr.691/2016,
        - avizul comisiei de specialitate,
         Văzând:
         Prevederile Legii nr.303/2015 pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art.II din OUG nr.85/2012 pentru 
modificarea alin.(1^3) al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul ,
        Legea nr.324/2015  pentru modificarea  şi completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul,
        Legea nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,republicată,
        Art.36 alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
        In temeiul dispoziţiilor 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,

                                              h o t ă r ă ş t e :

             Art.1.Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General 
al comunei Livezeni,judeţul Mureş, aprobat prin H.C.L. nr.14/31.03.2005,până la data 
aprobării noului Plan Urbanistic General aflat în curs de elaborare,dar nu mai târziu de data 
de 30 decembrie 2018.
           Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ra Denes 
Eniko,responsabil urbanism şi amenajarea teritoriului în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Livezeni.

           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
                         -Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
                         -Primarului comunei Livezeni
                         -Compartimentului Urbanism
                         -Afişare

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează,
                   Gherman Corina                                                                                           secretar
                                                                                                                                   Hangan  Aurelia



  ROMÂNIA
   JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
    Nr.691/19.02.2016

                                                        EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al 
comunei Livezeni

        Potrivit  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul ,cu modificările şi completările ulterioare,Planul urbanistic 
general are atât caracter director şi strategic,căt şi caracter de 
reglementare şi reprezintă principalul  instrument de planificare 
operaţională,constituind baza legală pentru realizarea programelor şi 
acţiunilor de dezvoltare.
       Fiecare unitate administrativ teritorială  având obligaţia să îşi 
întocmească şi să  aprobe Planul Urbanistic General,urmând să îl 
actualizaze periodic.
     In conformitate cu prevederile art.45 alin6 din Legea nr.215/2001 
republicată privind administraţia publică locală,propun elaborarea unui 
proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii valabilităţii 
Planului urbanistic general al comunei Livezeni. 

PRIMAR,
Tătar  Vasile


