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HOTARAREA Nr 21 

 Din data de 23.03.2021 

Privind demararea procedurii de elaborare PUD  SERVICII SI DOTARI pentru imobilul 

identificar prin CF 402580, nr. CAD 402580 situat in Bucovat, proprietar Comuna Bucovat 

 

Consiliul Local al comunei Bucovat; 

Examinand: 

 Referatul de aprobare a primarului comunei Bucovat inregistrat cu nr 9054/25.03.2021 ; 

Proiectul de hotarare nr. 22/25.03.2021 Privind demararea procedurii de elaborare PUD  SERVICII SI  

DOTARI pentru imobilul identificar prin CF 402580, nr. CAD 402580 situat in Bucovat, proprietar 

Comuna Bucovat ; 

 Raportul de specialitate promovat de Aritect sef Cionchin Cerasella  inregistrat cu nr 9052/24.03.2021 

prin care se propune demararea procedurii de elaborare PUD pentru imobilul; 

 Avizele comisiilor de specialitate; 

Avand in vedere: 
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

• Articolele 32, alin. (1) lit. d), alin. (5), lit. b), 48 şi 56 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi c ompletările ulterioare;  

• HCL NR. 24/26.03.2009 privind aprobare PUG la nivelul comunei Bucovat, precum si HCL nr. 

9/28.02.2019 privind prelungire PUG la nivelul comunei Bucovat 

In temeiul prevederilor  art. 139 alin. (3) lit. e), ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTARASTE 

Art.l. Se aproba demararea procedurii de elaborare a  Planul Urbanistic de Detaliu ZONA SERVICII SI 

DOTARI  a imobilului identificat prin CF 402580, NR. cad 408580, proprietatea Comunei Bucovat in 

administrarea Consiliului Local Bucovat. 

Art.2. Se aproba alocarea de buget necesara demararii procedurii de elaborare PUD, conform legislatiei 

in vigoare. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunica la: 

- Institutia Prefectului Judetului Timis 

- Primarului comunei Bucovat 

- Compartimentului contabilitate 

- Compartimentului Arhitect sef 

- Se publică pe site-ul primariei. 

  PRESEDINTELE 

       SEDINTEI                                         CONTRASEMNEAZA 

              BÎLC CALIN-DAN                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    Gligor Meda 

Vot deschis ; Numar consilieri in functie 11 ; prezenti 10 ; Voturi pentru 10;Voturi impotriva 0; 

Abtineri 0 . 
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