
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
C.I.F.5398331

Telefon:0259/362569;fax:0259/362695;
e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro

                                         webb.www.chislaz.ro

                                                                                       
                                                                  
                                                                            
                                                                  H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind legalizarea  construc iilor executate fără autoriza ie dețiilor executate fără autorizație de țiilor executate fără autorizație de
construire

                      Având în vedere:
                       -proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind legalizarea
construc iilor executate fără autoriza ie de construire;țiilor executate fără autorizație de țiilor executate fără autorizație de
                       -referatul de aprobare cu nr.528 din 10 februarie 2021 al domnului Bezi George
Dorin,primarul comunei;
                       -raportul de specialitate al compartimentului de resort cu nr.529 din 10 februarie
2021 prin care se propune aprobarea Regulamentului privind legalizarea construc iilor executatețiilor executate fără autorizație de
fără autoriza ie de construire;țiilor executate fără autorizație de
                       -avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
                      inând seama de prevederile art.37 alin.(6) din Legea nr.50/1991 privindȚinând seama de prevederile art.37 alin.(6) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea  executării  lucrărilor  de  construc ii,republicată,cu  modificările  i  completărilețiilor executate fără autorizație de și completările
ulterioare,republicată,cu modificările i completările ulterioare,și completările
                      În temeiul dispozi iilor art.129  alin.(2) lit.b),alin.(4) lit.c), alin.(6) lit.c),art.139țiilor executate fără autorizație de
alin.(3)  lit.e)  i  ale  art.196 alin.(1)  lit.a)  din Ordonan a de  urgen ă a  Guvernului  nr.57/2019și completările țiilor executate fără autorizație de țiilor executate fără autorizație de
privind Codul administrativ,
                       Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ordinară,cu 13 voturiși completările și completările țiilor executate fără autorizație de
“pentru”
                                                            H O T Ă R Ă  T E :Ș T E :

                      Art.1.-Se aprobă Regulamentul privind legalizarea construc iilor fără autoriza ie dețiilor executate fără autorizație de țiilor executate fără autorizație de
construire,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                      Art.2.-Primarul comunei,prin compartimentul urbanism,va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
                      Art.3.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local i se comunică:și completările
                                -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;țiilor executate fără autorizație de țiilor executate fără autorizație de
                                -primarului comunei.

                              Pre edinte de edin ă,și completările și completările țiilor executate fără autorizație de
                                    Gavril Demjen
                                                                                                               Contrasemnează,
                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                    Ioan Tiriteu     
Nr.6 din 25 februarie 2021.   


