
România                                                                                       
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                           
Consiliul Local 
                                                                                                    

HOTĂRÂREA nr. 8 
din 12 martie 2010 

 
              Privind aprobarea prelungirii valabilităţii  Planului Urbanistic General al comunei 
Nădrag şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 8 / 14.01.1999.  
 
            Consiliul local al comunei Nădrag judeţul Timiş; 
            Având în vedere că la data de 31.12.2009 a expirat valabilitatea Planului Urbanistic 
General al comunei Nădrag şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului 
Urbanistic General; 
           Având în vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Nădrag nr.8/ 14.01.1999 prin 
care s-a aprobat Planul Urbanistic General al comunei Nădrag şi al Regulamentului Local de 
Urbanism aferent Planului Urbanistic General, cu valabilitate de 10 ani de la data obţinerii 
avizelor necesare. 
           Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
           În conformitate cu art.44, art.45, art.46 si art.56 al.(1) coroborat cu al.(4) relatat la 
Anexa nr.1 cap B pct. (6) din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul. 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii . 
           În temeiul art.36 al. (2) lit.c) coroborat cu al. (5) lit.c) din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală. 
           În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 
 

HOTĂRĂSTE: 
 
              Art. 1  Se aprobă prelungirea valabilitatăţii  Planului Urbanistic General al comunei 
Nădrag şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 8 / 14.01.1999, până la elaborarea şi 
adoptarea unui nou Plan şi unui nou Regulament. 
             Art. 2   Prezenta hotătâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Inspector urbanism 
- Afişare. 

 
 
                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                            Jurconi Ioana 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


