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Consiliul local al comu
tTfi?,x1:.i"iXil;,ir
Avand in vedere:
l,r;ifili;
procentului de ocupare a terc
zarea terenutui aplicabil pentru
pentru institufiile publice la ni
Expunerea de.motive. al prirlrar:ului nr, 5181/2018, privind
stabilirezr procentului de
ocupare a terenului gi coeficientului do Lltilizarca terenului
Lphcabil p*t u-riorra de locuinfe
pentru instituliile publice la nivelul iornunei Joseni;
Raportul compartimentului dsi urbanism m.513012018, prin
care se propune stabilirea
procentului de ocupare a terenului
coeficientului
de
utilizireaterenului aplicabil pentru
instituliile publice la nivelul Comune!fiJoseni;
Ludnd in considerare, Hotdrflrea consiliului Local nr. 4112000
privind aprobarea
Planului urbanistic General, Hota{Area consiliului
Locar rtr. 3312017 privind aprobarea
prelungirii valabilitdlii Planului Urb{nistic General
al comunei Joseni qi al .Regulamentului
aferent Planului urfali{ic Gener{l, lfotdrarea consiliului
Local ;. 50/2011 privind
aptobarca Regulamentului local referftor la implicarea
publicului in elaborareie sau revizuirea
planurilor de urbanism,sau de amenajhrr: a teritoriului;
Raportul comisiei de
disciplina m.2612018 qi r
Consiliului Local Joseni.
Jindnd cont de prevederile:
- aft. 120 alin.(1) art. t2
- art. 3 qi 4 din Carta
octombrie 1 985, ratifrc
- art.7 alin. (2) din Cod
- art. 4 aIin.(2), afi. 5 a
ficdrile Ei comptdtdrde ulterioare; a Legii nr.24/2000 privind
normele de
pentru elaborar$a actelor normative,r-epublicatd ; n
odificarile
si

re.r-'

Jindnd cont. de prevederile X-egii nr. 35012001
urbanismul, cu modificdrile $i completdrile ulterioare.
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alin.(4),

administrali.ip,iii".'r"""r,i-*.')t}to]i',

:""::i::1T,^:'1.^lij
republicatd,
cu modificdrile gi completarile, ulierioare. Consiliul
Local al Comurrei Joseni:

Art'2' cu

aducerea

la ihdeplinire a

responsabilul cu urbanismul din cadfd

prezentei se. incr

edin[eaizd"

irri-dri.i comunei Josenr.
Art.3. Prczenta Hotdrare pe comunicd primarului comunei
,r

primarul

qi

J<fseni, Institufiei
rlrri Judelului
Trr.lo+rr1".i Harghita,
LI^-^L:+ reslonsabilului
i
i .
Prefectului
cu urbanismul din cadrul Primdriei comunei
Joseni.
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