
       
ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 28 /19.07.2018
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI TOMESTI

            Consiliul local al comunei Tomesti  ,judetul Hunedoara ; 
            Analizand :
-In baza proiectului de hotarare nr. 22 din 04.06.2018  initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu 
Adrian-Viorel, cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism al 
comunei Tomesti ;
- Expunerea de motive nr. 3/28 din 04.06.2018 a primarului comunei Tomesti cu privire la aprobarea 
Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism al comunei Tomesti ; 
- Raportul compartimentului buget, finante nr.4/28 din 04.06.2018 din cadrul Primariei comunei Tomesti   
precum si avizul favorabil al comisiei  de  specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 
protectia mediului, servicii si comert nr. 5/28 din 18.07.2018 .
Tinand cont de :
- Avizul favorabil privind Planul Urbanistic General si  Regulamentul local de urbanism  al comunei Tomesti
cu nr. 10 din 28.03.2018  al Arhitectului sef, Consiliul Judetean Hunedoara , aviz ce are la baza obtinerea 
tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism ; 
- prevederile art.56 alin.6 Anexa nr.1 cap.B, pct 7 din Legea nr 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
            In temeiul prevederilor art.36 alin (5),lit.c) si al art.45 ,alin(2) lit.e din Legea nr 215/2001 privind
administratia publica locala ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE :

            Art 1.Se aproba Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al comunei Tomesti, 
judetul Hunedoara ,proiect nr. 288/2015  elaborat de SC ABSOLUT DESIGN S.R.L. DEVA,coordonator 
RUR arh. Dan Mihaila , conform documentatiei anexate la prezenta hotarare 
            Art.2. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism 
al comunei Tomesti este de 10 ani .
            Art.3. Secretarul comunei Tomesti  va comunica prezenta hotarare :
- Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara  ;
- Primarului comunei Tomesti ;
- Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului ; 
- Consiliului Judetean Hunedoara , Arhitect Sef , 
- Autoritatilor si persoanelor interesate ;
- Cetatenilor comunei Tomesti  prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul oficial al comunei ;

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZA
              Oprisa Simonel-Florin                                                    SECRETAR,

                               Giurgiu Sanda 
        Tomesti , 19.07.2018 



Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si  liber ,   cvorumul  fiind de:
__8____ voturi „pentru”(lipseste motivat dl. Florea Dorin-Forin)   ; -  voturi „împotrivă”,  -
abţineri.

                                                                                                             


