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 HOTĂRÂREA 
Nr.24 din 17 iunie 2020 

privind aprobarea  achizitiei  serviciilor de actualizare a PUG 

 
 
Consiliul local al comunei Dămuc – judeţul Neamț, întrunit in ședința ordinară; 
Având in vedere : 

--Referatul de aprobare al Primarului Nr.3249 din 11.06.2020; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului URBANISM și AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr.3250 din 11.06.2020; 
In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ṣi 

completările ulterioare, care prevede la art. 46, alin. (1) că " Planul urbanistic general are atât caracter director 
şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, 
constituind baza legală pentru realizarea programelor şiacţiunilor de dezvoltare" , fiecare unitate administrativ-

teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează 
periodic la cel mult 10 ani, în funcṭie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi 
a necesităţilor locale. 

 
 

                În conformitate cu prevederile art.129 alin.(6) lit. ,,c’’ și ale art.196 alin.(1) lit. ,,a’’ din 
Ordonanța de Urgență Nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  
 

H O T Ă R Ă S T E 
 

Art. 1. Se aprobă achiziția serviciilor de actualizare PUG(Plan Urbanistic General) al Comunei Dămuc. 
 

  Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri raspunde Primarul comunei Dămuc ,iar câte o 
copie a acestei hotărâri va fi înaintată de către secretarul general al comunei Dămuc, Instituţiei 
prefectului – judeţul Neamț pentru controlul de legalitate si va fi adusă la cunostinţa locuitorilor 
comunei Dămuc prin afisare. 
 
 

             Președinte de ședință, 
         Consilier-Dandu Simion 

AVIZAT pentru legalitate, 
Secretar General U.A.T., 

 ȚEPEȘ MIHAI 
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