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                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal:  

„Reabilitare drumuri şi străzi în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate al Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate al responsabilului cu 

urbanismul din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, prin care se 

propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Reabilitare drumuri şi străzi în oraşul 

Valea lui Mihai, judeţul Bihor” având ca beneficiar oraşul Valea lui Mihai, 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.17/2011, privind 

aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism din oraşul Valea lui 

Mihai, 

- prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu 

modificările şi completările ulterioare,   

- Avizul nr. 76/10 octombrie 2014 al Arhitectului şef din cadrul Consiliului 

Judeţean Bihor, 

În baza art.36 alin.(5) lit. c, art.45, precum şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificată şi completată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reabilitare drumuri şi străzi în 

oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”elaborat de Biroul Individual de Arhitectură 

Makar Julia, având ca beneficiar oraşul Valea lui Mihai, conform ANEXEI care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2: Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei, până la aprobarea 

noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult de un an de la aprobare. 

 

Art.3: Se însuşeşte Raportul consultării publicului cu privire la Planul Urbanistic 

Zonal: „Reabilitare drumuri şi străzi în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” 

 

Art.4: Prezenta hotărâre, se comunică cu: 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai  

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor, 

- Biroul de urbanism din aparatul de specialitate al Primarului oraşului  

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

- la dosar 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

              Karsai József-Attila                         SECRETAR,  

                                                                                     Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.111 din 30 decembrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ  

http://www.valealuimihai.ro/

