
 ROMÂNIA 
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                  Avizat, 

                      Secretar, 

                    Craciun Adrian 

 

PROIECT   DE HOTĂRÂRE 
 

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

Cozma, judeţul Mureş 
 

Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

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,  
 

   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,  

- Primarului Comunei Cozma  

- Persoanei responsabile cu urbanismul şi amenajarea teritoriului 

        -     Dosarul instituţiei 

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

INITIATOR 

Primar 

Ormenisan Petru 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

  

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

Cozma, judeţul Mureş 

  

 
Planul urbanistic general reprezintă documentaţia de urbanism cu caracter director şi de 

reglementare şi este principalul instrument de planificare operaţională , constituind baza legală pentru 

realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.  

Fiecare unitate administrativ – teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul 

urbanistic general , care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.  

În conformitate cu prevederile art. 56 alin.(4) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriul 

şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, perioada de valabilitate a documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice abilitate 

să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acestuia. 

 Având în vedere că PUG - ul comunei Cozma se  află în faza de elaborare, propun prelungirea 

perioadei de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna până la aprobarea 

documentaţiei noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023, 

conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 

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

Având în vedere cele prezentate supunem aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei COZMA.  

      

 

PRIMAR, 

ORMENIŞAN PETRU 
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RAPORT 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 

comunei Cozma, judeţul Mureş 

 

 

  
În conformitate cu prevederile art. 56 alin.(4) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriul şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, perioada de valabilitate a 

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea 

administraţiei publice abilitate să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi 

cu prevederile acestuia. 

 Palnul urbanistic general reprezintă documentaţia de urbanism cu caracter director şi de 

reglementare şi este principalul instrument de planificare operaţională , constituind baza legală 

pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ – teritorială 

are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general , care se actualizează 

periodic la cel mult 10 ani. Având în vedere că actualizarea PUG - ul comunei Cozma se află în faza 

de elaborare, propun prelungirea perioadei de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei 

Cozma până la aprobarea documentaţiei noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de data 

de 31 decembrie 2023, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 

pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru 

prorogarea unor termene.  

 

 

 

Întocmit, 

Persoana responsabilă  
 în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului 

Luca Ioan 

 

 

 

 

  


