
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 55/2020 

Privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului 
Urbanistic General al comunei Brădești, județul Harghita 

 
Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2020, 

  
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 54/2020 privind acordul de principiu pentru forma 
preliminară a documentației Planului Urbanistic General al comunei Brădești, 
județul Harghita; 

- Referatul de aprobare a primarului nr. 54/2020, în calitatea sa de initiator, prin 
care se susține necesitatea și oportunitatea acordului de principiu pentru forma 
preliminară a documentației Planului Urbanistic General al comunei Brădești, 
județul Harghita;  

- Raportul de specialitate al referentului de specialitate, responsabil urbanism din 
cadrul Biroului financiar, contabilitate și urbanism , înregistrat sub nr. 
3385/12.11.2020 prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și 
oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre;  

- minuta dezbaterii publice a etapei lmplicarea publicului în elaborarea propunerilor 
nr. 2719/08.09.2020;  

- raportul informării și consultării publicului nr. 2854/17.09.2020 în cadrul 
procesului de elaborarea a documentației de urbanism „Actualizare Plan 
Urbanistic General al Comunei Brădești; 

- Avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, studii şi analize economico-financiare, 
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului 
public, protecţia mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu 
societatea civilă; 

- Avizul favorabil al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi 
apărarea ordinii şi liniştii publice; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 46 alin. (1) și art. 56 alin (1) ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu ultimele modificări aduse prin OUG nr. 51/2078 și cu 
ultimele completări aduse prin Legea nr. 151/2019;  

- art. 28 și art. 30 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire 
la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
aprobat de Ordinul nr. 2701/30.12.2010, 

- art. 129 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. c) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu ultimele modificări aduse prin Legea  nr. 84/2020 și cu ultimele 
completări aduse prin OUG nr. 164/2020; 



- în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului 
Urbanistic General al comunei Brădești, județul Harghita, conform Procesului-verbal de 
afișare nr. 3403/12.11.2020, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, înregistrat sub nr. 
28/2020 în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor 
proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local , și care a făcut 
obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,  
 
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit. e) și art. 196 alin.(1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Consiliul local al comunei Brădești își exprimă acordul de principiu privind 

Planului Urbanistic General – piese scrise (Regulament local de urbanism)  prevăzut în 
Anexa nr. 1 și  Regulamentul Local de Urbanism prevăzut în Anexa nr. 2 piese scrise si 
desenate (Reglementări urbanistice Brădești și Reglementări urbanistice Târnovița), 
întocmit de SC VALLUM SRL, în temeiul Contractului de servicii nr. 187/23.09.2016 și a 
Actelor adiționale la contract, ca variantă ce se va transmite spre avizare, instituțiilor 
abilitate.  

Art.2. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3. După emiterea tuturor avizelor și acordurilor legale, forma finală a Planului 

urbanistic general va fi supus aprobării Consiliului local al comunei Brădești.  
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarului comunei, prin 

referentul de specialitate, responsabil urbanism din cadrul Biroului financiar, 
contabilitate și urbanism  

Art.5. Prezenta se va comunica prin grija secretarului general al comunei Brădești 
cu primarul comunei Brădești, cu Biroul financiar, contabilitate și urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Brădești și cu Prefectul județului 
Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate, respectiv se se aduce la 
cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Brădești, respectiv prin 
publicare pe site-ul instituției: www.fenyedkozseg.ro.  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 

21.12.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3 lit. e)  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri 

locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BARABÁS ISTVÁN 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

http://www.fenyedkozseg.ro/
http://www.fenyedkozseg.ro/


BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta         


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HARGHITA
	CONSILIUL LOCAL
	HOTĂRĂŞTE:


