
 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

 

 

CONSILIUL LOCAL 
 IBĂNEŞTI 

  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 

HOTĂRÂREA  NR.60 
din  30 mai 2016 

privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Ibăneşti 
 

 
 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
mai 2016. 
Luând act de: 
-referatul nr. 5681 din 26.05.2016  privind prelungirea valabilităţii Planului Urbamistic General al 
comunei Ibăneşti aprobat prin HCL nr.23 din 23.04.2003 privind însuşirea documentaţiei P.U.G. 
pentru toate localităţile componente ale comunei Ibăneşti şi ale HCL nr.33/2013 privind 
prelungirea P.U.G., întocmit de Compartimentul achiziţii publice şi urbanism, 
-avizele comisiilor de specialitate, 
Avandînvedere: 
-prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şialin. (2) dinConstituţia României, republicată; 
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- prevederileLegii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
-prevederile Legii nr.303/2015  pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind  şi a art.II 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin.(³) al art.46 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
-prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
-prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism din 26.02.2016; 
Luând în considerare prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă;  
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” coroborat cu alin.(5) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”e”, art.115 
alin.(1) lit.b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Ibăneşti 
până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018. 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului UAT: Instituţiei Prefectului 
judeţului Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului Comunei Ibăneşti, Direcţiei Amenajare 
Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, Compartimentului achiziţii publice şi 
urbanism din cadrul Primăriei Ibăneşti şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: www.ibanesti.ro. 
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