ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRĂREA NR. 24 /2018
Privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș
nr. 75/2014 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General si a
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Gălăuțaș
Consiliul Local al comunei Galautas, judetul Harghita, întrunit in sedinta ordinară din
data de 15 februarie 2018;
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 7/36/2018 ;
-Raportul de specialitate al compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului
privind necesitatea modificării HCL nr. 75/2014 privind prelungirea valabilităţii planului
urbanistic general si a regulamentului local de urbanism al comunei Gălăuțaș prin
actualizarea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General si Regulamentului Local
De Urbanism aferent comunei Galautas, nr. 7/37/2018 ;
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor, republicată, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001;
-H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbansim,
completata cu prevederile H.G.R. nr. 59/1999;
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Avizul Unic nr. 67/2002 al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
din cadrul Consiliului Judetean Harghita;
-Planul Urbanistic General al comunei Gălăuţaş şi Regulamentul local de urbanism
aferent al comunei Gălăuţaş aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr.
45/ 22.10.2002, şi avizat de Consiliul Judeţean Harghita cu nr. 67/2002.
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 60/29.10.2012 privind
prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism al
comunei Gălăuțaș;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 75/2014 privind prelungirea
valabilităţii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei
Gălăuțaș ;
-Avizul favorabil al Instituţiei Arhitectului-şef al Judetului Harghita nr. 1/07.02.2018
pentru iniţierea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuţaş privind actualizarea
termenului de valabilitate a planului urbanistic general al comunei Gălăuțaș, aflat în vigoare,
dar nu mai târziu de data de 30 decembrie 2018, conform art. 46 din Legea nr. 350/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. II din Legea nr. 303/2015 din
27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenjaraea
teritoriului și urbanismul și a art II din OUG nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al
art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ” Termenul de

valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate si aprobate până în anul 2003 poate
fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București până

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30
decembrie 2018”;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,
a drepturilor cetăţenilor, nr.9/18/2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.9/17/2018,
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
servicii şi comerţ nr.9/16/2018;
In temeiul prevederilor art.36 alin 1 si 2 lit.c), alin. 5 lit c), si art.45 alin.1 , alin. 2 lit
e), art, 115 alin.1 lit .b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicată;
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș
nr. 75/2014 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General si a Regulamentului
Local de Urbanism al comunei Gălăuțaș și va avea următorul cuprins :

”Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al PLANULUI URBANISTIC
GENERAL SI REGULAMENTULULUI LOCAL DE URBANISM aferent al comunei Galautas,
Proiect nr. 150/2001, proiectat de SC Modul SRL, cu sediul in municipiul Miercurea-Ciuc,
existent şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 45/22.10.2002,
până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar nu mai târziu de 30
decembrie 2018”.

ART.2. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredintează primarul si
compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului.
ART.3. Hotărârea se comunică Instuţiei Prefectului-Judetul Harghita, Consiliului
Judetean Harghita-institutia Arhitectului sef, primarului comunei Gălăuţaş, compartimentului
urbanism si amenjarea teritoriului si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
Primăriei comunei Gălăuţaş şi prin publicarea pe site-ul instituţiei www.primariagalautas.ro.
Galautas, la 15 februarie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

