JUDETUL BIHOR
CONSILIUL MTINICIPIAI, BEIU $

HOtARARBa

nr.zz

din 28.04.2017

privind aprobarea inilierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General
al municipiului Beiu; Si a localitalii componente Delani qi a Regullamentului aferent.

Ydzind proiectul de hotdrdre prezentat de Primarul municipiului Beiuq care

are

avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr.374l/21.04.2017 intocmit de Arhitectul
qef al municipiului Beiuq - dl. Pantiq Ionu{ Mircea,
Primdria municipiului Beiuq a incheiat contractul de proiectare nr. 35 din 27 iulie
1999 cu firma SC MEDIMO SRL pentru elaborarea Planului Llrbanistic General pentru
municipiul Beiuq qi localitatea componenti Delani. Datoritd faptu.tui cd susnumita firmd nu
a onorat contractul qi nu a frnalizat lucrarea in termenii stab:ili1i, municipiul Beiuq a
aclionat in instanld firma SC MEDIMO in anul2016 pentru rezollu{iune contract, procesul
aflAndu-se in prezent in stadiul procesual Fond pe rolul Judecdtoriei Oradea avAnd nr. de
Dosar 1792/27112016.
Av6nd in vedere cd Planul Urbanistic General al Municipiului Beiuq a localitalii
componente Delani qi regulamentul aferent a fost aprobat prin HCL l2l2OO0 iar termenul
de valabilitate a fost prelungit p6nd la data de 30.12.2018 conform HCL 20 din ll.02.2016
de aprobare a termenului de valabilitate,
Potrivit art. 46 alin (1) a Legii 350/2001 fiecare unitate administrativ -teritoriala
trebuie sd igi actualizeze la maxim 10 ani Planul Urbanistic General in funclie de evolulia
previzibild a factorilor sociali, geografici, economici, culturali qi a necesitalilor locale iar
conform art. 46 alin ( 13) a legii mai sus menJionate, termenul cle valabilitate a planului
Urbanistic General se prelungegte o singurd datd pe baza d,e hotdrfire a Consiliului local
pAnd la intrarea in vigoarea a noului Plan Urbanistic General, dar l}ra a se depagi l0 ani de
Ia data depdgirii termenului de valabilitate,
Tin6nd cont cd o altd prelungire a Planului Urbanistic General al municipiului
Beiuq si localitatii componente Delani nu mai poate fr realizatd conform prevederilor iegale
in vigoare iar suma necesard actualizdrii Planului Urbanistic General a fost cuprinsd in
bugetul local aferent anului2Ol7,
Conform art. 65 alin (1) a legii mai sus men{ionate in absen(a Planului de amen ajare
a teritoriului judelean gi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot

realiza investiJii in construc{ii, lucrdri tehnico-edilitare, precum qi orice alte invesfilii
urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivlit legii qi cu respectarea
Regulamentului general de urbanism.
In temeiul art.36 alin.2lit.c Ai d, alin. 4 lit. e, alin. 5 lit. c alin.6 lit.a pct. 1 1, art. 45 gi
art. 115 din Legea nr.21512001 republicatd a administraliei publice locale,
Consiliul municipal Beiug:

HorAnA$rE
Art.l

Se aprob[ inilierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General
al municipiului Beiu$ $i a localitalii componente Delani gi a Regulamentului aferent.
Art, 2 Cu ducerea la indeplinire se incredin[eazd Primar:ul municipiului Beiug gi
Arhitectul gef al municipiului Beiug - dl. Pantig Ionut Mircea, care vor asigura indeplinirea
formalitdlilor legale.
ArL 3 Prezenta se comunic6 cu:

-Institulia Prefectului -Judeful Bihor
-Primarul municipiului Beiuq
- Arhitectul qef al municipiului Beiu$ - dl. Pantig Ionu{ Mircea
- Directia economicl
- Se afigeazi public

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Ec. JURCAN MIRCEA
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