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ROMÂNIA                    
JUD. SATU MARE          
ORAŞUL TĂŞNAD              
CONSILIUL LOCAL                      

HOTĂRÂREA Nr. 174 
din data de 22 decembrie 2021 

 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
orașului Tășnad și a Regulamentului de urbanism al orașului Tășnad, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 161/29.12.2011, cu modificările și 

completările ulterioare 
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, în 
data de 22 decembrie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
28071/22.12.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Arhitect Șef - Compartimentului Urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
28073/22.12.2021 şi Avizul Comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, 
de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecția 
mediului din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 28086/2021; 

Avizul favorabil al Consiliului Județean Satu Mare – Arhitect Șef nr. 26/21.12.2021, 
înregistrat la Primăria orașului Tășnad sub nr. 28046/22.12.2021; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 161/29.12.2011 
privind aprobarea Planului urbanistic general la orașului Tășnad și a Regulamentului de urbanism 
la orașului Tășnad, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 46 alin. (1) și alin. (1^3) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (6) lit. c), precum şi  ale art. 
139 alin. (1) și (3) lit. i) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
orașului Tășnad și al Regulamentului Local de Urbanism al orașului Tășnad aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 161/29.12.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general al orașului 
Tășnad, dar nu mai mult de 10 ani. 

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului 
Tășnad și Serviciul Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Tășnad.  

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 



 
 

 


