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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SLĂTIOARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Referitor la : aprobarea prelungirii valabilităţii Planului de Urbanism General al comunei
Slătioara
Având în vedere:
- adresa Consiliului Judeţean Olt cu nr. 11135 din 14.12.2015 privind necesitatea adoptării unei
hotărâri privind prelungirea termenului de valabilitate al planului de urbanism general până cel
târziu data de 30.decembrie 2015;
- raportul de avizare a proiectului de hotărâre al compartimentului de specialitate cu nr. 5482 din
14.12.2015;
- raportul de avizare a proiectului de hotărâre cu nr. 5598 din 21.12.2015, întocmit de Comisia
pentru activităţi economico-financiare, urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia
mediului din cadrul Consiliului local Slătioara;
- hotărârea consiliului local Slătioara cu nr. 11 din 2204.2005 privind aprobarea Planului de
urbanism General al comunei Slătioara;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu modificările si completările ulterioare;
- Art.46, alin.(13) al Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările
și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36(2), lit. c), art.36(5), lit. c), art. 45(1) şi art.115, alin.1, lit. b din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare cu un număr de 11 voturi ”pentru”, niciun vot „împotrivă”şi niciun vot „abţinere”,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLĂTIOARA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1
Se aprobă prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Slătioara,
județul Olt, pe o perioadă de 3 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.2
Primarul localităţii va lua măsurile ce se impun pentru finalizarea noului Planului
Urbanistic General al comunei Slătioara, până la termenul prevăzut mai sus.
Art.3
Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică, prin afişare, şi se va comunica:
- primarului comunei Slătioara;
- compartimentului urbanism din cadrul Primăriei comunei Slătioara;
- Consiliului Judeţean Olt;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
UNGUREANU SAVU

Comuna Slătioara
Nr. 43 din 22.12.2015

Contrasemnează,
Secretar,
Mihai Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SLĂTIOARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Referitor la : modificarea art.1 al hotărârii Consiliului local comunei Slătioara cu nr. 43/22.12.2015
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului de Urbanism General al comunei Slătioara
Având în vedere:
- raportul de susţinere a proiectului de hotărâre cu nr. 4397 din 18.09.2019, întocmit de primarul comunei
Slătioara,
- raportul de avizare a proiectului de hotărâre al compartimentului de specialitate cu nr. 4251 din 09.09.2019;
- raportul de avizare a proiectului de hotărâre cu nr. 4500 din 25.09.2019 întocmit de Comisia pentru
activităţi economico-financiare, urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului din cadrul
Consiliului local Slătioara;
- hotărârea consiliului local Slătioara cu nr. 11 din 22.04.2005 privind aprobarea Planului de urbanism
General al comunei Slătioara;
- hotărârea consiliului local Slătioara cu nr. 43 din 22.12.2015 privind aprobarea prelungirii Planului de
urbanism General al comunei Slătioara;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările si completările ulterioare;
- Art.46, alin.(13) al Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. I din Legea nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea
alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
În temeiul prevederilor art.139 alin.1 şi art.196, alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,cu un număr de 11 voturi ”pentru” şi niciun vot „împotrivă” din totalul de 11 consilieri locali prezenţi, ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLĂTIOARA
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Se aprobă modificarea art. 1 al hotărârii Consiliului Local al Comunei Slatioara nr. 43/22.12.2015
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Slătioara, care va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei
Slătioara, județul Olt si a Regulamentului de Urbanism până la intrarea în vigoare a noului plan
urbanistic general, pe o perioadă de 10 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.”
Art.II Primarul localităţii va lua măsurile ce se impun pentru finalizarea noului Planului Urbanistic General
al comunei Slătioara, până la termenul prevăzut mai sus.
Art.III
Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică, prin afişare, şi se va comunica:
- primarului comunei Slătioara;
- compartimentului urbanism din cadrul Primăriei comunei Slătioara;
- Consiliului Judeţean Olt;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CORCĂU PETRE MIHAI
Comuna Slătioara
Nr. 31 din 26.09.2019

Contrasemnează,
Secretarul comunei Slătioara,
Mihai Gheorghe

