
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA~IEU 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind emiterea Avizului Consiliului local pentru ini\ierea procedurilor de reactualizare ~i angajarea cheltuielilor 
pentru "Reactualizare P.U.G. ~i Regulament local de urbanism, Comuna $ieu, jude\ul Bistri\a-Nasaud" 

Consiliul local al comunei $ieu s-a intrunit in ~edinta ordinara in numar de J1 consilieri. 
Avand in vedere: 

- proiectul de hotarare nr.168/13.01 .2022 privind emiterea Avizului Consiliului local pentru ini\ierea procedurilor 
de reactualizare ~i angajarea cheltuielilor pentru "Reactualizare P.U.G. ~i Regulament local de urbanism, 
Comuna $ieu, judetul Bistrita-Nasaud" 
- Referatul de aprobare nr. 195/17 .01 .2022 al primarului comunei $ieu, privind emiterea Avizului Consiliului local 
pentru ini\ierea procedurilor de reactualizare ~i angajarea cheltuielilor pentru "Reactualizare P.U.G. ~i 
Regulament local de urbanism, Comuna $ieu, judetul Bistrita-Nasaud" 
- Raportul de specialitate nr. 184/14.01 .2022,al secretarului comunei $ieu, privind emiterea Avizului Consiliului 
local pentru ini\ierea procedurilor de reactualizare ~i angajarea cheltuielilor pentru "Reactualizare P.U.G. ~i 
Regulament local de urbanism, Comuna $ieu, jude\ul Bistri\a-Nasaud" 
- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei $ieu; 
- proces verbal de afi~are a anun\ului de intentie referitor la inceperea procedurilor de actualizare ~i angajarea 
cheltuielilor pentru ,,Planul Urbanistric General al comunei $ieu"; 

in baza prevederilor: 
art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul ~i pentru 
prorogarea unor termene; 
art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administra\ia publica, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ; 
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. "b", art. 139, alin. (1) ~i art. 196 alin. (1), lit. "a", din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTARA~TE 

Art.1.Se aproba emiterea Avizului Consiliului local pentru ini\ierea procedurilor de reactualizare ~i 
angajarea cheltuielilor pentru "Reactualizare P.U.G. ~i Regulament local de urbanism, Comuna $ieu, judetul 
Bistri\a-Nasaud". 

Art.2.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei $ieu, impreuna cu compartimentele 
de resort din cadrul primariei. 

Art.3.- Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea art.139, 
alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonanta de Urgen\a a G}lyenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, 
privind Codul adminisy-9tiv, respectiv cu un numar de _J_ ii_ voturi ,,pentru" -voturi - ,,impotriva"~ -
,,abtineri" - din ~//~/- consilieri prezenti. 

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tin\a publica prin grija secretarului general al comunei ~i se 
transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, catre: 



• lnstitu\ia Prefectului Jude!ul Bistri\a-Nasaud ; 
• Primarul comunei $ieu; 
• Compartimentul financiar contabil, administratie, resurse umane ~i monitorizarea procedurilor 

administrative; 
• Compartimentul evidenta agricola, cadastru si fond funciar, urbanism, amenajarea teritoriului, stare civila, 

achizi\ii publice ~i rela!ii cu publicul; 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA I 

Uilian Griaore 

SIEU , 
' Nr.11 din 28.02.2022 

CONT~S~MN~AZA, 
Secretar gener I a1 cohlunei. 

Che ejs1 



Anexa la H.C.L nr. 11 din data de 28.02.2022 

ROMANIA 
JUDETUL BISTRIT A-NAsAuo 

' ' COMUNA ~IEU 
CONSILIUL LOCAL 

AV I Z 

Consiliul Local al comunei Sieu 
' Avand in vedere 

- Solicitarea Primariei $ieu, cu sediul in $ieu, nr. 261 judetul Bistrita-Nasaud, pentru emiterea 
Avizului Consiliului Local al comunei $ieu, in calitate de administrator al domeniului public de 
interes local al comunei pentru lucrarea Reactualizare P.U.G ~i Regulament Local de Urbanism 
in comuna $ieu, 

AVIZEAZA FAVORABIL 

Lucrarea:"Reactualizare PUG ~i Regulament Local de Urbanism comuna ~ieu, judetul Bistri1a· 
Nasaud" 

lntocmirea PUG-ului comunei $ieu ~i Regulamentul Local de Urbanism se vor face cu respectarea 
legislatiei in vigoare ~i a conditiilor impuse de certificatul de urbanism ~i a avizelor obtinute. 

Contrasemne_,aza, 
Secretar GeneralkJJco unei Sieu 

Chereja I 




