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privind aprobarea Planului Urbanistic General gi a Regulamentului
Local de Urbanism al comunei Babana, judelul Argeg

Consiliul Local al comunei Babana, judetul Argeg

AvAnd in vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat .4571din 26.07 .2021.',

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-social5, buget,

finante, administrarea domeniului public ai privat al comunei, agriculturS, urbanism gi amenajarea teritoriului, gospoddrie

comunal6, protec{ia mediului gi turism, din cadrul consiliului local Babana inregistrat sub nr, 4571din 26.07.2021
- Avizul nr. 03 / 12.07.2021 pentru Reactualizare Planul Urbanistic si Regulamentul Local de Urbanism al

comunei Babana emis de Arhitectul Sef al Judetului Argeg - arh,Andreea Cosmina Tache,

ln temeiul prevederilor art. 56 alin. (5) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 9i urbanismul,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale Ordinului nr. 23312016 pentru aprobarea Metodologiei de

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, republicat6, cu modificirile gi completdrile

ulterioare, a prevederilor din hotdrArea Guvernului RomAniei nr. 525 RepublicatS*) din27 iunie 1996 pentru aprobarea

Regulamentului general de urbanism si ale Ordinului MDRT nr,2.701120'10 - metodologia de informare gi consultare a

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism, cu modificdrile

ulterioare;

in conformitafe cu prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c)giart. 196 alin, (1) lit. a) din Ordonanla de

Urgen!5 a Guvernului nr, 5712019 privind Codul Administrativ,

norAnA$re:
Art.1. Se aprobd documentatia de"Reactualizare Planul Urbanistic General gi Regulamentul Local de

Urbanism al comunei Babana, judelul Arges ",

Art.2. Se stabileste termenul de valabilitate a documentatiei de maxim 10 ani de la data aprobarii.

Art.3. Primarul si compartimentul urbanism gi ameanajarea teritoriului vor aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotarari.

Art.4. lncepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, inceteaza aplicabilitatea oricaror prevederi contrare,

Art. 5. Prezenta hotirAre se comunicd lnstituliei Prefectului - Judetul Arges in vederea exercitdriicontrolului cu

privire la legalitate gi se aduce la cunogtinta publicd de cdtre secretarul general al comunei prin afigare la la sediul

u legalitate,
comuna ,

Adoptata in sedinta ordinara din data de 27 .07 .2021

Cu un numar de 10 voturi << pentru>> din numarul de 10 consilieri in functie.


