ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMARIA

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind inițierea demersurilor de actualizare PUG și prelungirea valabilității PUG al
comunei Frătăuții Noi, județul Suceava
Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava;
Având în vedere:
 Referatul de aprobare nr. 4244 din 04.05.2021 al Primarului comunei Frătăuții Noi,
domnul Olari George;
 referatul compartimentului de urbanism nr. 4405 din 10.05.2021 ;
 raportul comisiei de specialitate nr. _______din 29.06.2021;
 prevederile HCL nr. 44 din 19.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic
General şi Regulamentului local de urbanism ale comunei Frătăuţii Noi, judeţul
Suceava;
 prevederile art. 46 alin. (13) și alin. (17) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
 Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevedrile art. 30 alin. (1) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism;
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. “c”si alin.(6), lit.„c”, ale art. 139 si ale art. 196 alin. (1) lit.
„a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ:

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al
Comunei Frătăuții Noi și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia.
Art.2. Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei
Frătăuții Noi și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, până la intrarea în vigoare
a noului plan urbanistic general, dar nu mai mult de 31 decembrie 2023.
Art.3 . Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de catre primarul comunei
prin compartimentul urbanism.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, biroului urbanism în vederea
punerii ei în aplicare, Instituției Prefectului-Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin
afișare.
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Primar,

Avizează pentru legalitate,
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