ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE
privind actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei SUSENI şi a
Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Suseni

Consiliul Local al Comunei Suseni, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară din
data de 26 februarie 2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare (Expunerea de motive) a Primarului Comunei Suseni nr.
4669/2017, Raportul de specialitate nr. 4671/2017, Raportul de avizare al Comisiei
economice, pentru amenajarea teritoriului și urbanism;
- Raportul privind informarea și consultarea populației asupra propunerilor de
”Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Suseni și Regulament Local de
Urbanism”
- Propunerile locuitorilor comunei Suseni înregistrate la Primaria Comunei Suseni;
- Proiectul de reactualizare a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de
Urbanism al Comunei Suseni nr. 343, realizat de SC LARIX STUDIO SRL Gheorgheni,
- Avizele favorabile ale instituțiilor abilitate, solicitate prin Certificatul de urbanism nr.
26/05.07.2016;
- Avizul nr. 1 din 13.02.2018 pentru elaborarea Planului urbanistic general pentru
Comuna Suseni, satale Suseni, Chileni, Valea-Strâmbă, Senetea, Liban, emis de
Consiliul Județean Harghita”
Luând în considerare prevederile:
- art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată
și completată;
- Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare
şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare
a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobat prin Ordinul nr.
839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Văzând realizarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 – privind
transparenţa decizională în administraţia publică, Procesul verbal de afișare nr.
4824/2017;
În temeiul dispoziţiunilor art. 36, alin (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit.
e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului
Local de Urbanism al Comunei Suseni, conform Proiect nr. 343/2014, elaborat de SC
LARIX STUDIO SRL Gheorgheni.
Art. 2 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri, Planul Urbanistic General
al Comunei Suseni, aprobat prin Hotărârea Consilului Local al Comunei Suseni nr.
15/2004, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei şi
funcţionarul public desemnat cu problemele de urbanism şi amenajare a teritoriului.
Art. 4. Prezenta se comunică prin grija secretarului Primarului Comunei Suseni,
Arhitectului Șef al Judeţului Harghita, Instituţiei Prefectului – Județul Harghita, Miercurea
Ciuc , OCPI Harghita și se aduce la cunoștință publică.
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