
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

URMENIS 
HOTARIRE 

privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General 
 al Comunei Urmenis, judetul Bistrita Nasaud 

 
 

Consiliul Local al comunei Urmenis, judetul Bistrita Nasaud, întrunit în 
sedință ordinară, în data de 19.02.2020:  

- văzând expunerea de motive a Primarului comunei Urmenis si raportul de 
specialitate, pentru aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului 
Urbanistic General al comunei Urmenis, judetul Bistrita Nasaud 

  -referatul  secretarului comunei Urmenis,inregistrat cu nr.160 din 
29.01.2020,  cu privire la elaborarea unui proiect de hotarire pentru aprobarea 
iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei 
Urmenis, judetul Bistrita Nasaud 

-raportul favorabil nr.161 din 29.01.2020, al  Comisiei pentru  activitati 
economico-financiare, munca si protectie sociala servicii si comert ;  
  -raportul favorabil  nr.162 din 29.01.2020, al comisiei pentru  administratie  
publica locala,agricultura ;  
  -raportul favorabil nr.163 din 29.01.2020, al  Comisiei pentru 
invatamint,sanatate familie,protectie copii ; 

-raportul favorabil nr. 164 din 29.01.2020, al  Comisia pentru,activitati 
social culturale, activitati sportive,tineret, juridica si de disciplina ; 

- având în vedere Planul Urbanistic General al Comunei Urmenis , aprobat 
cu HCL Urmenis, nr.16 din 31.07.2002.  

In conformitate cu  
-dispoziţiile art. 46 alin. 1^7 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, actualizată,  
-dispozitiiile art.31 alin. (1) pct. b) şi c), alin. (2), alin. (4), alin. (5) din 

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice nr. 233/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism  

-dispozitiile art.2 alin (2) din Legea   Nr. 50/1991 Republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 



În temeiul prevederilor art.129,alin(1),alin 2,lit b) si c),alin (7) lit k), 
art.139,alin.1,alin 2,lit. e) si  196 alin. (1) lit. a) din OUG  Nr. 57/2019 , privind 
Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.1.- Se aprobă îniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic 

General al Comunei Urmenis,judetul Bistrita Nasaud. 
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

primarul comunei Urmenis.  
Art. 3.-  Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica  si poate fi 

contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.4.-Prezenta hotarire a fost adoptata de Consiliul local Urmenis,in sedinta 
ordinara,cu respectarea art.139,alin(1) din OUG nr.57/2019,respectiv, cu  11 voturi 
„pentru”  , 0 voturi,, abtineri”, s-au ,, împotrivă “din  numărul   de   11 consiliei  
prezenţi. 

Art.  5. - Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului judeţul Bistrita Nasaud; 
- Consiliului Judetean Bistrita Nasaud 
- Primarului comunei Urmenis; 

 

 

                    Președinte de ședință,                                     Contrasemnează  
                     JURCAN DUMITRU                                       SECRETAR  
               MATEI VASILE 
 
 
 Nr.......... 
 Data:19.02 2020. 
 


