
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA PĂNET 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

Privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General 

(P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent al comunei Pănet 

 

Primarul comunei Pănet, 

Văzând Referatul de aprobare cu nr. _____/______._____.2023 și Raportul de specialitate nr. 

____/_____.______.2023 la proiectul de hotărâre privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului de 

Urbanism General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent al comunei Pănet, 

Având în vedere prevederile: 

- art. 46 alin. (1) și alin. (1^3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism, 

- Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

deconstrucții, republicată, ulterior modificată și completată, 

- Art. 5 alin. (3), art. 23, art. 34, art. 35 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 140, art. 197și ale art. 243 alin. (1) litera „a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) litera „c” şi ale art. 196 alin. (1) litera „a” din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

PROPUNE: 
 

Art.1. Se aprobă inițierea demersurilor de actualizare  a Planului de Urbanism General (P.U.G.) și a 

Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent al comunei Pănet. 

Art. 2. Din bugetul Comunei Pănet se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

optime a proiectului prevăzut la art. 1 și cele necesare în perioada de sustenabilitate a acestuia. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Pănet prin 

Compartimentul urbanism, mediu, construcții, reparații, achiziții publice. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş, OCPI Mureș, 

primarului comunei Pănet, Compartimentul urbanism, mediu, construcții reparații, achiziții publice și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

  Inițiator proiect,        Vizat, 

           Primar,     Secretar general al UAT, 

Bodó Előd Barna               Adorjan Anna 


