
         ROMÂNIA 
  JUDEłUL COVASNA 

               COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 4/ 2016 
 

Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic 

General al comunei Zăbala 

 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃa ordinară din data de 28 

ianuarie 2016, 

 

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire la prelungirea 

termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Zăbala, întocmit şi iniŃiat de 

D- nul viceprimar, 

Având în vedere Hotărârea nr. 39/23.12.1999 a Consiliului Local Zăbala cu privire la 

aprobarea PUG al comunei Zăbala, 

Având în vedere Hotărârea nr. 22/2013 a Consiliului Local cu privire la prelungirea 

termenului de valabilitate a P.U.G. actual al comunei Zăbala, 

Având în vedere avizul favorabil a arhitectului şef în vederea prelungirii valabilităŃii 

Planului Urbanistic General al comunei Zăbala, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 324/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 



HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 

comunei Zăbala până la data aprobării a noii documentaŃii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 

decembrie 2018. 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează D- nul viceprimar, 

Demes Botond. 

 

 

Zăbala, la 28 ianuarie 2016   

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
              BENEDEK JÓZSEF 
 
 
           CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETAR 
             COSNEAN ILEANA                                             
   

 
 


