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  HOTĂRÂREA NR. 53 
din 22.08.2014 

 
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic General“ 
pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu. 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  22 august 2014, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr.272 din  18 august  2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu; 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu si raportul Biroului financiar contabil 
şi resurse umane inregistrat la nr. 3117 din  14.08.2014  prin care se propune prelungirea P.U.G. al comunei 
Rîciu; 

Luand act de avizul favorabil al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului si urbanism; 

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.12/25.08.2004  privind aprobarea Planului Urbanistic 
General al comunei Rîciu; 

In baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata, şi a 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012, pentru modificarea  alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
    In temeiul art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit.”c”, art. 45, alin. (2) , lit.”e’ si art. 47 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, aprobat prin HCL 

nr.    /25.08.2004 a următoarelor localităţi componente ale comunei Rîciu: Rîciu, Căciulata, Coasta Mare,   
Cotorinau,  Cureţe,  Hagău, Leniş,  Obârşie,  Nima Rîciului,   Pîrîu Crucii,  Sînmartinu de Cîmpie,  Ulieş,  Valea 
Seacă,  Valea Sînmartinului,  Valea Ulieşului,  judetul Mureş, până la data de 30 decembrie 2015.  
 Art.2. Primarul va prevedea in bugetul propriu pe anul 2015 fondurile necesare pentru finalizarea, 
avizarea si aprobarea Planului Urbanistic General.  

Art.3. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează viceprimarul care  
este direct răspunzător prin atribuţiunile  de serviciu de  activitatea de  construcţii şi respectarea disciplinei în 
construcţii. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
     Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

                 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
     Consiliului Judeţean Mureş; 
     Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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