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      HOTĂRÂRE nr.49/2019 
privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic 
General și Regulamentul Local de Urbanism, al comunei Leliceni, județul 

Harghita 

Consiliul Local Leliceni, 
 

Întrunit în şedinţa  ordinară la data de 21 noiembrie 2019, convocat prin 
Dispoziţia nr. 170/2019, emis de primarul comunei dl Keresztes Balázs, la sediul 
Primăriei Leliceni; 

 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 83/2019 înaintat Consiliului Local Leliceni; 
- Referatul de aprobare nr. 84/2019 înaintată de primarul comunei, Dl. 

Keresztes Balazs, prin care propune inițierea demersurilor de actualizare a Planului 
Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, al comunei Leliceni, județul 
Harghita; 

- Referatul de specialitate cu nr. înreg. 3190/2019 întocmit de responsabilul 
Compartimentului de cadastru, urbanism și fond funciar din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Leliceni; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Leliceni: 

• pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină;  
• pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
• pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism; 
 

- Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.  60/ 2012 privind aprobarea Planului 
Urbanistic General al comunei; 

În conformitate cu: 

- Prevederile art. 2 alin. 2)  din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 



- Art. 46 alin. 1 (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 31 alin (1), pct. a), alin. 2), alin. 4), alin. 5) din Ordinul nr. 233/2016 emis 
de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare conform căruia 
anunţul public de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat 
la data 23 octombrie 2019 conform proces verbal de afișare nr. 3032 /2019; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. c, alin.(6) lit.c și art.196 alin.(1) 
lit.a,  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1: Se aprobă inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic 
General și Regulamentul Local de Urbanism, al comunei Leliceni, județul Harghita. 

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Leliceni și Compartimentul de cadastru, urbanism și fond funciar din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 3: Prezenta hotărâre va fi făcută publică, în condițiile legii și de  
comunică cu: 

o Primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs; 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Harghita; 
o Compartimentului de cadastru, urbanism și fond funciar. 
 

 
 
  Președinte de ședință                                 Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier,                      Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
      Kánya László                                                    Kedves Ibolya 
         
 
 
 
 
Nr. 49    
 
Adoptată în ședința din data de 21 noiembrie 2019 
Cu un număr de 9 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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