
Romania  
Judetul Bihor 
Comuna Gepiu 
Consiliul Local 
 
                                                                HOTĂRÂRE 
 

Privind  aprobarea inițierii demersurilor de elaborare a  documentaţiei „ Plan Urbanistic General ” 

pentru Comuna Gepiu ,judeţul Bihor 
 

Având în vedere : 

            Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Gepiu, 

  Adresa nr. 1748/30.01.2019 primită de la Consiliului Județean Bihor-Direcția Arhitect Șef 

prin care sunt invederate prevederile legale cu privire la valabilitatea planurilor de urbanism generale 

pentru unitățile administrativ teritoriale, 

       Vazând documentaţia  „ Plan Urbanistic General definitiv” pentru comuna Gepiu ,judeţul Bihor 

,întocmit de către S.C Atrium Project SRL,(Volumul I- Piese scrise, Volumul II - Regulament de 

urbanism,Volumul III-Piese desenate) , Hotărârea Consiliului Local al comunei Gepiu nr.5 din 

28.02.2009 privind aprobarea documentaţiei „ Plan Urbanistic General definitiv” pentru comuna 

Gepiu ,judeţul Bihor, alte hotărâri prin care au fost aprobate Planuri Urbanistice Zonale pentru 

teritoriul comunei Gepiu precum și Hotărârea Consiliului Local al comunei Gepiu nr.10 din 

27.02.2019 privind  aprobarea prelungirii termenului  documentaţiei „ Plan Urbanistic General 

definitiv” pentru comuna Gepiu ,judeţul Bihor 

           Ținând cont de Raportul de specialitate nr.3589 din 14.10.2019 întocmit de catre 

compartimentul de resort din cadrul instituției  

          Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Gepiu 

            In baza art.129 alin 6 lit.”c” și 139 alin 3 lit”e”,art.196 alin1 lit”a” din  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ  

 Cu  10 voturi „pentru” din 10  consilieri prezenţi, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea: 
                                                      HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 Se aprobă inițierea demersurilor de elaborare a  documentaţiei „ Plan Urbanistic 

General ” pentru Comuna Gepiu ,judeţul Bihor. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Primarul comunei Gepiu 

şi persoana responsabilă cu atribuțiile privind urbanismul din cadrul Primăriei comunei Gepiu. 

 Art.3  Prezenta Hotarare se comunica cu: 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 

- Instituţia Prefectului -  judeţul Bihor 

- Primarul comunei Gepiu 

- Persoană responsabilă cu atribuțiile privind urbanismul din cadrul Primăriei com Gepiu 

- Un exemplar la dosar. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,  

          Mahaiduda Francisc                                       Secretar general UAT Comuna  

                                                                                        Gepiu,                                                                            

                                                                                        Iancu Ramona-Corina 
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