
 

 

PROIECT 

Nr.2745  din 12.08.2019 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Bălăceana  nr. 26/2019  
privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P+E), 

GARAJ, UTILITĂȚI, p.c.-31318, SAT BĂLĂCEANA, COM.BĂLĂCEANA, JUD. SUCEAVA” 

Consiliul Local al comunei Bălăceana, județul Suceava; 

Avand in vedere: 

  -faptul că H.C.L.  nr. 26 din 28 iunie 2019 privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic 

Zonal) pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P+E), GARAJ, UTILITĂȚI, p.c.-31318, SAT 

BĂLĂCEANA, COM.BĂLĂCEANA, JUD. SUCEAVA”, nu a fost revocata si nu a produs 

efecte juridice pana la aceasta data; 
              -Adresa Instituției Prefectului-județul Suceava nr. 13456/10/7 din 30.07.2019, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 2692 din 07.08.2019; 

          -Expunerea de motive inregistrata sub nr.2744 din 12.08.2019, intocmita de 

Primarul comunei Bălăceana, in calitate de initiator; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, 

înregistrat cu nr………………………..; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al 

comunei, agricultura, gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată 

cu nr.............................; 

Având in vedere dispozițiile : 

            - Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin.(14), art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 din 

3 iulie 2019-Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca Hotararea 

Consiliului Local al comunei Bălăceana  nr. 26/2019  privind privind aprobare PUZ(Plan 

Urbanistic Zonal) pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P+E), GARAJ, UTILITĂȚI, p.c.-31318, 

SAT BĂLĂCEANA, COM.BĂLĂCEANA, JUD. SUCEAVA”. 
Art.2-Primarul comunei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

pervederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, 

 PRIMAR-BABOR NICHITA 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul comunei- Elena Beşa 



 

 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei 

Bălăceana  nr. 26/2019  privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru 

„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P+E), GARAJ, UTILITĂȚI, p.c.-31318, SAT BĂLĂCEANA, 

COM.BĂLĂCEANA, JUD. SUCEAVA” 

NR. 2744 din 12.08.2019 

 

              

 

Având în vedere: 

-faptul că H.C.L.  nr. 26 din 28 iunie 2019 privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic 

Zonal) pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P+E), GARAJ, UTILITĂȚI, p.c.-31318, SAT 

BĂLĂCEANA, COM.BĂLĂCEANA, JUD. SUCEAVA”, nu a fost revocata si nu a produs 

efecte juridice pana la aceasta data; 
              -Adresa Instituției Prefectului-județul Suceava nr. 13456/10/7 din 30.07.2019, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 2692 din 07.08.2019 prin care ni se solicită referitor la HCL nr. 26/2019 

să  comunicăm avizul prevazut de art.47^1 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismului, cu modificările și completările ulterioare 

            Întrucât solcitanții aprobării PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru „CONSTRUIRE 

LOCUINȚĂ (P+E), GARAJ, UTILITĂȚI, p.c.-31318, SAT BĂLĂCEANA, 

COM.BĂLĂCEANA, JUD. SUCEAVA”, nu au depus AVIZUL MENȚIONAT MAI SUS, este 

necesară revocarea H.C.L.  nr. 26/2019, urmând ca ulterior depunerii avizului să se adopte o 

hotărâre pentru aprobare PUZ în condițiile legale. 

Având in vedere dispozițiile : 

            - Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

-art. 129 alin.(14), art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 

2019-Codul Administrativ; 

Față de cele prezentate mai sus propun adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

Primar,  

 

Nichita Babor 

 

 


