
 

                                                                                  
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

 

cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General  şi a Regulamentului Local de Urbanism 

al comunei Băița de sub Codru 

    

 Având în vedere; 

- expunerea de motive a  Primarul  comunei Băița de sub Codru, raportul de specialitate  întocmit  

de compartimentul urbanism şi avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local. 

-avizul tehnic nr. 7/14.12.2018 al Consiliului Judeţean Maramureş;  

  - prevederile art. 2, alin. (2), art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 56, alin. (1), din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea  

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „e”, alin. (5), lit. „c”, art. 45, alin. (2), 

lit. „e” şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al  comunei Băița de sub Codru întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.12.2018, 

 
                                H O T Ă R Ă Ş T E  

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic General  şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei  

Băița de sub Codru ,întocmit de către SC AEDILIS PROIECT SRL  Baia Mare,proiect nr. 65/2014,conform 

anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta. 
Art.2. Se aprobă termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General şi a Regulamentului  

local de urbanism al  comunei Băița de sub Codru de 10 ani de la data adoptării prezentei hotărâri. 

  Art 3.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare se comunică  

   -Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş 

   -compartimentului de urbanism 

   -Consiliului județean Maramures, direcția tehnică. 

   - OCPI MARAMUREȘ. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

                 VANCA VALENTIN 

                                                                                                                                          CONTRASEMNAT 

   SECRETARUL COMUNEI 

TRAIAN DRAGOŞ 

 

Băiţa de sub Codru 

la  17 decembrie 2018. 

Nr.42. 
Notă; 

 

Nr.total consilieri în funcţie  11 , prezenti  ___11____. 
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de   ___11____  voturi pentru,  __0__  impotriva,  _0____  abtineri. 

 

  

 

 


