
ROMÂNIA                                                                                                            
JUDEŢUL VRANCEA                                                                              
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                                                            
 
                                                       HOTĂRÎREA NR.42 
                                                             DIN 29.11.2018     
 
     PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDETUL VRANCEA   
 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA , JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT 
ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  
 
 
- avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul 

comunei Sihlea, privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic 
General al comunei Sihlea, judeţul Vrancea; 

- avînd în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului  comunei Sihlea , judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre  
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea;  

- avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, 
judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind aprobarea prelungirii valabilităţii 
Planului Urbanistic General al comunei Sihlea, judeţul Vrancea; 

- avînd în vedere Hotărîrea Consiliului Local al comunei Sihlea nr. 12 / 23.02.2001 
privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Sihlea, judeţul Vrancea; 

- în temeiul art. 46, alin. 1^3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  

- în conformitate cu prevederile art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
României nr. 51 / 2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în baza art. 36,  alin. 2 ,  lit. „ c „ , alin. 5 , lit. „ c „ , art. 45, alin. 2 , lit. „ e „ , art. 
115, alin. 1, lit. „ b „  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , 
republicata, modificata si completata; 
 
HOTĂRĂŞTE : 

 
ART. 1 Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea pînă la aprobarea noului Plan Urbanistic General al comunei 
Sihlea, dar nu mai mult de 31.12.2023. 
ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, 
Biroului urbanism –amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea, Consiliului Judeţean Vrancea, Direcţia Arhitect Sef, 
Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea. 
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