ROMANIA

JUDEŢUL SIBIU
coMUNA TILIşCA
CONSILIUL LOCAL

HoTĂnÂREA

Nr33/2018

privind aprobarea Planului Urbanistic General
al comunei rilisca si Regulamentului Local de urbanism
Consiliul Local al Comunei Îlişcaîntrunitînşedinţă ordinară la data de 02 mai 2018,
Având in vedere:
- rapoľtul de specialitate nr 92127'04.2018 intocmit de catre dl GREAVU DUMITRU, Viceprimarul
Comunei Tilişca prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei ilişca,
- având învedere documentatia intocmită de catre SC HENDOR SRL, Proiect nr Ż612014,
precum avizul nr 2l20I8 al Ministerului Dezvoltări Regionle, Adminĺstraţiei Publice si Fonduri
Europene, avizul nr Ż612013 al Consiliului Judeţean Sibiu, precum si celelalte avize necesare,
- expunerea de motive nr 93127.04.2018 a d-lui primar Vasile Cîmpean,
Vazand avizul Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie
mediu şi turism,
conformitate cu prevederĺle art' 46 din Legea nr' 35Ol2O01 privind amenajarea
teritoriu]ui si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
Întemeiul art 6ą din Legea nr 24/ŻOOO privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative
In temeiul aft. 36, alin. (2), lit. c), d) coroborat cu alin. (6), lit. a), pct. 11 , art. 45 alin.
(3)' aľt. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 2I5/2O01 _ privind administratia publica locala republicata,

In

HOTARASTE:
Art. 1 - Se aproba "Planul Urbanistic General al Comunei Tilisca si Regulamentul
Local de Urbanism", intocmite de către SC HENDoR SRL, proiect nr 2612014, conform
Anexei nr 1 la prezenta hotărâre.
Aft 2: Cu data aprobări prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr 29l2oo5
privind aprobarea PUG si RLU, precum si HCL nr 83/2015 privnd prelungire pUG si RLU.
A't. 3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Primarul si
Viceprimarul Comunei Tilisca.
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