
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

         

                H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanstic General al orașului Huedin cu  

Regulamentul Local de urbanism aferent acestuia,  până la aprobarea unei actualizări a documentației 

de urbansim, dar nu mai târziu de data de 31.12.2022. 

 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020. 

Având în vedere referatul de specialitate și avizul Arhitectului-șef al Județului Cluj nr. 

199/04.12.2020 conform art.art.27^1, art. 36, art.46, alin.(1), (^3),(1 ^7(1^8) lit.b, Legea nr. 350/2001 

pentru prelungirea valabilității  documentației de urbanism, si referatul nr. 9424/8.12.2020 înaintat de 

biroul de urbansim și amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Huedin, prin care propune aprobarea 

prelungirii valabilității Planului Urbanstic General al orașului Huedin cu  Regulamentul Local de 

urbanism aferent acestuia,  până la aprobarea unei actualizări a documentației de urbansim, dar nu mai 

târziu de data de 31.12.2022. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9487/09.12.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data de 

14.12.2020.  

Ținând seama de prevederile art. 23 alin. (2), art. 31 alin. (4) din Normele metodologice de 

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

a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 al viceprim-ministrul, ministrul 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016,  art. 23 alin. (1)-(2) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, si  prevederile art. 129, alin. 2, lit.c, d, alin.6, lit.c, alin.7, li.k, si art. 196, alin.1, lit.a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

     H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Orașului Huedin cu 

Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, până la aprobarea unei actualizări a documentației de 

urbanism,  dar nu mai târziu de 31.12.2022. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarâri se încredințează biroul de urbanism si 

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

   

Nr.166/18.12.2020 

       Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:                 15 

       Votat pentru:    15 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                                Cozea Dan 


