CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

HOTĂRÂREA nr. 27
Cu privire la: avizarea documentatiei privind Planului Urbanistic General si a Regulamentului
Local de Urbanism al Comunei Golesti, jud. Vâlcea
Consiliul Local Golesti, întrunit în şedinta ordinară din data de 18.11.2016, la care participă
un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie ;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 20 din 16.09.2016, a fost ales preşedinte
de şedintă domnul Gheordun Ion.
Luând in dezbatere:
- expunerea de motive prezentata de Primarul Comunei Golesti, a raportului intocmit de
compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Golesti,
judeţul Vâlcea asupra proiectului de hotărâre;
Având in vedere rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Golesti, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul
comunei Golesti;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborată cu prevederile art. 46 alin.(17) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a ORDINULUI nr. 2701/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata si a H.G nr. 525/1996 - pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism;
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din Legea nr.
52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, in baza procesului verbal de
afisare publica nr. 4801/18.10.2016.
In temeiul art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publica locala, rerepublicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei
Goleşti, adopta cu un numar de 10 voturi «pentru », cu un numar de --- voturi «impotriva »,
urmatoarea :
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă avizarea documentatiei privind Planului Urbanistic General si a
Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Golesti, jud. Vâlcea, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Hotărârile consiliului local cu privire la Planul Urbanistic General vor fi aduse la
cunostintă publică, prin afisare la sediul primăriei si pe site.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul Comunei Goleşti, primarului
comunei Golesti, Consiliului Judetean Valcea şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea in vederea
exercitarii controlului de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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