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HOTARAREA NR. 1 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a 
Planului Urbanistic General al comunei Helestenijudetul lasi cu Regulamentul 

Local de Urbanism 

Consiliullocal a/ comunei Helesteni,Judetul Iasi; 
Avand in vedere prevederile art.46 alin(1 3)si art 49 din Legea nr.350 I 2001 

amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Avand in vedere prevederile Hotaririi Consiliului Local a/ comunei Helesteni 
nr.5125.03.2002 cu privire Ia aprobarea Planului Urbanistic General si Regulamentului 
General de Urbanism; 

-Avind in vedere Nota de Fundamentare inregistarta Ia nr.2743/12.12.2012. 
-Avind in vedere PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului de 

valabilitate a Planului Urbanistic General a/ comunei Helesteni, judetul Iasi, cu Regulamentul 
Local de Urbanism . 

-A vand in vedere A vizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico -social a , 
. administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 
protectia mediului, servicii si comert; 

-Avand in vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 5212003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica; 

-Avand in vedere prevederile Legii nr. 54412001 privind liberul acces Ia informatiile de 
interes public; 

-Avand in vedere prevederile art. 36 (1) lit.c si (5) lit. c, din Legea 21512001 privind 
administratia publica locala,republicata ; 

In temeiul art. 45(1) si (2) lit. c, din Legea nr. 21512001, cu privire Ia administratia 
publica /ocala, republicata ; 

HOTARASTE: 
Art. 1.-Se aproba prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbaniastic 

General a/ comunei Helesteni, Judetul Iasi, cu Regulamentul Local de Urbanism; 

Art.2 Primarul comunei Helesteni , va duce Ia indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 



Art .3. - Secretarul Comunei Helesteni va comunica copie de pe prezenta, 
Institutiei Prefectuluijudetului Iasi pentru control si legalitate, Consiliului Judetean Iasi,- si 
va aduce Ia cunostinta cetatenilor comunei prin afisare Ia sediul Consiliului Lolocurile 
pub/ice din satele componente ale comunei Helesteni. 

Data astazi : 25.01.2012. 

Secretar, 


