ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 81/38
Privind avizul de principiu favorabil pentru extinderea si introducerea in intravilanul
comunei Sura Mare a terenului in suprafata de 338, 969 ha, pe baza documentatiei
Plan Urbanistic General
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 27
septembrie 2016,
Analizand raportul nr. 46467 2016 intocmit de secretarul comunei Sura Mare,
din care rezulta oportunitatea exprimarii avizului pentru extindere intravilan pe baza
documentatiei Plan Urbanistic General al comunei Sura Mare, in vederea promovarii
documentatiei pentru obtinerea avizului Directiei pentru Agricultura Judeteana Sibiu
si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
In temeiul prevederilor art. 2 alin.l lit.h din Anexa la Ordinul nr. 897/7987 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la
scoaterea terenurilor din circuitul agricol, art.5 alin.3 lit.g din OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea
si completareaLegii fondului funciarnr. 18/1991, art. 46 alin.l dinLegeanr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c, art. 115 alin.l lit.b din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- (1) Se exprima avizul de principiu favorabil pentru extinderea si
introducerea in intravilanul comunei Sura Mare, pe baza documentatiei Plan
Urbanistic General al comunei Sura Mare, a terenului in suprafata de 338,969 ha,
identificat conform Anexei la hotarare.
(2) Planul Urbanistic General al comunei Sura Mare constituie baza
legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare locala pe teritoriul
comunei.
Art.2- Hotararea nr. 108/2015 privind indeplinirea formalitatilor legale in
vederea obtinerii avizului M.A.D.R. pentru introducerea in intravilanul comunei a unei
suprafete de teren se revoca.
Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei Sura Mare.
Adoptata in Sura Mare la 27 septembrie 2016
Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
>l*^V-

4 A'X
Presedinte de sedinta^x
^V/X
Consilier
£/ \£Jj.^\ \r
RESTANHA IQAH XJK}

contrasemneaza
ISPAS CAMELIA
1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Pref^ctura Sb, 1 ex primar

