
JUDETUL ARGE$
coNSrLruL LocAL COgE$Tr

ruorin4nn
cu privire la uprobareu propunerilor de extindere a intrsvilanului pentru

noul Plan Urbanistic General al comunei CoSeSti, judelul ArgeS

Consiliul Local Coqeqti, judelul Argeg, ?ntrunit in qedinla ordinard din data de 3 1 .05.2017;
AvAnd in vedere:

- prevederile art.25 alin.(l), afi.26 qi art. 55 din Legeanr.35012001,, privind amenajarea
teritoriului qi urbanismului, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- prevederile Ordinului nr.270112010, emis de Ministrul Dezvoltdrii Regionale gi
Turismului, privind aprobarea Metodologiei de informare qi consultare a publicului cu privire
la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenaj are ateritoriului qi de urbanism;

- prevederile art.2 din H.G. nr.52511996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism;

- raporlul de specialitate ?ntocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primdriei
Cogeqti, inregistrat sub nr. 2869 130 "05 .20 17 ;

- Expunerea de motive nr.2870130"05.2017 aprimarului cornunei cu privire la extinderea
intravilanului ;

Av6nd avizul favorabil al Comisiei de Specialitate; si MEMORTUL DE sINTEZA sI
PREZENTARE EXTINDERE INTRAVILAN elaborat de CONSTRUCT EVAL PROIECT SRL

- prevederile Legii nr.5212003 privind transparen\a decizionalS in administralia publicS,
republicat6 in temeiul prevederilor art. 45 alin. (l), alin.(2) lit""e" si art"l 15 alin.(l),lit.b) din
Legea Administraliei Publice Locale nr.2l5l200f, republicatd, cu modificirile qi completdrile
ulterioare, CONSILIL LOCAL AL COMLINEI CO$EgTI adoptdprezenta

HoTARARn:
Art.l. (1) Se aprobd propunerile de extindere a intravilanului pentru noul Plan Llrbanistic

General al comunei Coqegti, jude{ul Argeq cu suprafata de 6.42 ha prin introduceri de terenuri cu
constructii si amenajari. precum si suprafete necesare dezvoltarii pentru o perioada determinata de urmatorii 10

ani.

(2)Limita definitivS a noului intravilan se va aproba odati cu P.U.G.-ul definitiv.
411.2. - (1) Prezenta hotdrdre se comunica Instituliei Prefectului Judelului Argeq in

vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate qi se aduc la cunoqtinla publicd prin gnja
secretarului comunei Coqegti.
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