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HOTĂRÂRE 

privind  prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2010  

 
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.02.2020;  
Luând în dezbatere:  

 - Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind  prelungirea termenului de 
valabilitate al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
comunei Ciugud nr.17/2010, proiect inițiat de Primarul Comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului; 
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

Văzând: 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2010 privind aprobarea 

documentației 4767/20069 întocmită de SC PROIECT ALBA: Plan Urbanistic General, 
regulament de urbanism și strategia de dezvoltare spațială a comunei Ciugud; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.175/2016 privind inițierea 
procedurii de actualizare a documentației de urbanism ”PLAN URBANISTIC GENERAL AL 
COMUNEI CIUGUD” cu regulamentul local de urbanism aferent și STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A COMUNEI   Beneficiar Comuna Ciugud; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.129/2018 privind însușirea 
Raportului informării și consultării publicului cu privire la elaborarea Planului Urbaniscyic 
General al comunei Ciugud și Regulamentul Local de urbanism aferent-etapa elaborării 
propunerilor; 

-  Adresa nr.101954/20.01.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr.754/31.01.2020 referitoare 
la completările și revizuirile în vederea obținerii avizului MLPDA pentru reactualizare Plan 
Urbanistic General și Regulament local de urbanism comuna Ciugud, județul Alba; 

- Adresa nr.R 754/03.02.2020 a Comunei Ciugud către Ministerul Lucrărilor PUblice, 
Dezvoltării și Administrației; 
 Având în vedere prevederile: 

-  art.28-art.30 din Ordinul nr.233/2016 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; 

- art.46 alin.(1^3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

mailto:office@primariaciugud.ro
http://www.primariaciugud.ro/


În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2010, până la intrarea în 
vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii 
termenului de valabilitate, respectiv de la data de 19.03.2020. 

Art.2.  Hotărârea se comunică: 
- Primarului Comunei Ciugud; 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba; 
- Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului; 
-  Un exemplar la dosar. 

  
   Preşedinte şedinţă                              Contrasemnează secretar general 
      Consilier Ganga Liliana                                   Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 20.02.2020 
 Nr.24  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcţie 


