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din 19.05.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.80 

privind prelungirea termenului de valabilitate al PUZ „ZONA DE LOCUINȚE, MODERNIZARE DRUM, 

EXTINDERE UTILITĂȚI”-solicitantă și inițiatoare SIMBOTIN VIOLETA-AURORA 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.19997/09.05.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 20000/09.05.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 19998/09.05.2022, întocmit de Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect-Șef; 

▪ Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor 

de urbanism; 

▪ HCL Bod nr.47/26.05.2017 privind aprobare PUZ „ZONA DE LOCUINȚE, MODERNIZARE DRUM, 

EXTINDERE UTILITĂȚI”-solicitantă și inițiatoare SIMBOTIN VIOLETA-AURORA; 

▪ Memoriu general, Planșe Reglementări Urbanistice, Regulament Local de Urbanism aferent PUZ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(6) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod  aprobă prelungirea termenului de valabilitate al PUZ „ZONA DE 

LOCUINȚE, MODERNIZARE DRUM, EXTINDERE UTILITĂȚI”-solicitantă și inițiatoare SIMBOTIN VIOLETA-

AURORA. 

ART.2  Prelungirea valabilității se face începând cu data de 26.05.2022, pe termen nelimitat având în vedere 

existența construcțiilor. 

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

 

                                                                                                                                        Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru  din totalul de 15 consilieri prezenți. 
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