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HOTĂRÂREA NR. 46 

Din 29.11.2018 

  

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei 

Cozma, judeţul Mureş 
 

Consiliul local al comunei  Cozma , Judeţul  Mureş , întrunit în sedinţă ordinară 

Avand în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  2015/09.10.2018, la PH privind aprobarea prelungirii termenului 

de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Cozma, judeţul Mureş 

- Raportul de specialitate nr. 2015/1/09.10.2018, la PH privind aprobarea prelungirii 

termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Cozma, judeţul Mureş 

-  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cozma; 

În conformitate cu: 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică;  

- Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriul şi 

urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru prorogarea unor termene; 

În temeiul art. 36 alin.(1) şi alin.(5) lit.”c”, art.45 din Legea nr.215/2001 al administraţiie 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 

comunei Cozma, până la aprobarea noului Plan Urbanistic General al comunei Cozma, dar nu mai 

târziu de data de 31 decembrie 2023. 
 

         Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Cozma dl. Ormenișan 

Petru şi Persoanei responsabile cu urbanismul şi amenajarea teritoriului 
 

   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,  

- Primarului Comunei Cozma  

                 -      Persoanei responsabile   în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului 

   -      Dosarul instituţiei 

     -      Se aduce la cunoştiinţa publică prin Afisare, site-ul Primariei,  
 

 

Presedinte de sedinţă,                                                          Contrasemnează pentru legalitate 

   Friciu Viorel Florea                Secretarul Comunei Cozma 

                                                                                 Crăciun Adrian  

 

 

  


