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Consiliul Local al comunei Ditrău

Proiect de hotărâre nr. 44/2019

Proiect de hotărâre
privind revocarea Hotărârii nr. 40/2019 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr.
1/2019 în localitatea Ditrău, amplasament: Zona sat. Jolotca, Postata Berdoczok, extravilan,

beneficiar: Csata Nada - Sylvia

Consiliul Local al comunei Ditrău, jud. Harghita întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
august 2019;

Având în vedere:
Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 11773/SL/2019 cu privire la 

aprobarea hotărârii fără a exista competenţă materială în acest sens în favoarea consiliului local.
Raportul de specialitate nr. 4TM V  2019 al Compartimentului secretariat din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Ditrău,
Avizul nr........./ 2019 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economice, buget,

juridic al Consiliului Local al comunei Ditrău,
Luând în considerare:

Prevederile art. 32, lit. „c" din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, modificată şi completată;

procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.ib^Ţ/2019;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
în temeiul art. 139 alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea nr. 40/2019 privind 
aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr. 1/2019 în localitatea Ditrău, amplasament: Zona sat. 
Jolotca, Postata Berdoczok, extravilan, beneficiar: Csata Nada - Sylvia;

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează secretarul 
Comunei Ditrău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Ditrău şi Instituţiei Prefectului 
Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

Ditrău, 12 august 2019
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