
 
ROMÂNIA

JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂRĂCINENI

HOTĂRÂREA
nr. 35 din 28.04.2022

privind aprobarea documentației de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General
(PUG) și a Regulament Local de Urbanism (RLU) ” , Comuna Mărăcineni , județul Argeș.

Consiliul Local Mărăcineni,judetul Argeș , intrunit in sedinta ordinară in ziua de  de 28 .04.2022.

Avand in vedere referatul de aprobare nr.475/27.04.2022,proiectul de hotarare nr. 476/27.04.2022, ale d-
lui primar si referatul compartimentului de specialitate nr. 477/27.04.2022,precum si avizele comisiilor de
specialitate.

Urmare  a cererii adresate de dl.primar, Nicolae-Liviu DASCĂLU în calitate de reprezentant al
U.A.T.Mărăcineni,județul Argeș,înregistrată la nr.11482/29.06.2021,a completărilor înregistrate la Consiliul
Județean Argeș cu adresele nr.4367 din 24.02.2022,respectiv nr.8842/26.04.2022,

În conformitate cu :

-dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
 legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 56 alin (6), art. 25
alin(1) și art. 27*1 alin (1) lit. „b”, art. 39 si art. 45 lit. „a”,art.46,alin.(1) si art. 58 din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritorilui și urbanismului, cu modi cările și completările ulterioare, coroborate cu art. 30 din
Normele de aplicare a Legii, precum și ale art. 5 din Metodologia aprobata prin Ordinul MDRT
nr.2701/2010, cu modificările si completarile ulterioare.

Avizul Arhitectului Sef nr.01/26.04.2022 elilberat pe haza consultării Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului si Urbanism, a Judetului Argeș,              Raportul privind informarea si consultarea publicului
cu privire la aprobarea PUG,

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2) , art.3,art.95 alin.(2), art.96 alin.(1)-(3),art.98 alin.(1)-(3) , art.105 alin.
(1), art. 129 alin (2) lit. “b” si “c” coroborat cu alin (4) lit. “e” si alin (6) lit.“c” ,art.139 alin.(1) coroborat cu
art.196 alin.(1) lit.a), art.211 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Sc aproba documentația de urbanism  “Actualizare Plan Urbanistic General (PUG)  și a
Regulament Local de Urbanism (RLU) ” , Comuna Mărăcineni,județul Argeș.

Art.2. Prezentul Plan Urbanistic General (PUG) este valabil l0 ani de la data intrarii în vigoare a
prezentei hotarâri.

Art.3.Orice prevederi contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4. Prevederile prezentei hotarâri vor  duse la indeplinire de catre primarul comunei Mărăcineni prin
compartimentele de specialitate al acestuia.

Art .5 Prezenta hotarare are caracter normativ și va  comunicată Institutiei Prefectului-județul
Argeș,Consiliului Județean Argeș, Primarului comunei Mărăcineni ,compartimentelor: urbanism,
contabilitate și  achizitii publice și tuturor persoanelor interesate si va  a șată la sediul unității  și pe site-
u l www.comunamaracineni.ro , pentru aducerea la cunostinta publica. conform art.197 din OUG
57/2019,privind Codul administrativ. 
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