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HOTĂRÂREA NR. 56 

privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General  

al comunei Nicșeni și a Regulamentului local de urbanism 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 24.11.2022,  

 

urmare a raportului de specialitate nr. 3979/19.09.2022, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4057/22.09.2022, 

având în vedere HCL nr. 24/17.12.2012 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General al 

comunei Nicșeni, cu o valabilitate de 10 ani,  

luând în considerare avizul comisiei din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu art. 25 alin. 1, art. 271, art. 45 lit. a, art. 46 alin. 1-8, art. 50 alin. 1 din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 2 alin. 1 din HG nr. 525 din 

27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, art. 4 lit. c din Metodologia 

din 30.12.2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2701/2010, 

art. 129 alin. 6 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 42, art. 80-83 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 

alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, art. 3 și 4 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 

nr. 199/1997, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă inițierea demersurilor de elaborare și actualizare a Planului Urbanistic 

General al Comunei Nicșeni și a Regulamentului local de urbanism. 

Art. 2 Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Nicșeni și 

a Regulamentului local de urbanism, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nicșeni 

nr. 24/17.12.2012, începând cu data de 17.12.2022 și până la data intrării în vigoare a noului Plan 

Urbanistic General. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

BULANCEA GHEORGHE-PUIU           DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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