
România 
Judeţul Harghita 
Comuna Ditrău
Consiliul Local al comunei Ditrău

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 24/2019

Consiliul local al comunei Ditrău, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la data de ^  
octombrie 2019,

Având în vedere:
Referatul de aprobare înaintat de primarul comunei Ditrău, înregistrat sub nr.

6212/2019;
Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 14534/SL/2019 privind cele 

constatate în cuprinsul Hotărârii Consiliului local Ditrău nr. 24/2019;
A - Avizul nr. ___/2019 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi

agricultură din cadrul Consiliului local Ditrău;
Raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău nr.

{TW/2019;
procesul verbal de afişare al proiectelor de hotărâre nr. 6088/2019; 

în temeiul prevederilor:
art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată

şi completată;
Ordinului nr. 2701/2011 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
modificat şi completat.

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

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, modificată şi completată;

în baza art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Preambulul Hotărârii nr. 24/2019 se completează cu un nou alineat, care va avea 
următorul cuprins: raportul final al informării publicului comunei Ditrău, înregistrat sub nr.
1680/2019 din 02.04.2019;"

Art. 2. După art. 1 din hotărâre se introduce un articol nou, respectiv art. 1A1, care va avea 
următorul cuprins:

„Art. 1A1. -  Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Ditrău se 
stabileşte la 10 ani de la data aprobării acestuia, respectiv 1 mai 2029."

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Ditrău prin 
Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului.
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Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Ditrău, primarului 
comunei Ditrău, Arhitectului şef din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita şi se va aduce la cunoştinţă publică;

Ditrău, 8 octombrie 2019

Iniţiator
Primar

Puskás Elemér
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