
R O M Â N I A
J U D E Ț U L  C A R A Ș – S E V E R I N

     COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
 Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin

    Telefon: +40 255 575 305
  E-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 7
din 31 Ianuarie 2023

Privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciclova Romana și a
Regulamentului local de urbanism aferent

        Consiliul Local al Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin,
intrunit in sedinta ordinara

Analizand :
- referatul de aprobare al primarului comunei Ciclova Romana
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei
Având în vedere prevederile :
a) art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

cu modificările și completările ulterioare  ; 
b) art. 31 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor
de urbanism aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare ; 

c)  prevederile  Ordinului  nr.  233/2016  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  și
urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism ;

d) prevederile  art.  23,  alin.(1)  din  Legea  nr.  50/1991  repubicată,  privind
autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  cu  modificările  și  completările
ulterioare ; 

e) prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, cu modificările și completările ulterioare ; 

f) prevederile art. 6 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei
de  informare  și  consultarea  publicului  cu  privire  la  elaborarea  sau  revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările
ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f), coroborat cu cele ale
art. 196 alin. (1) lit..a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1  –  Se  aprobă  actualizarea  Planului  de  Urbanism  General  al  comunei
Ciclova Romana și a Regulamentului local de urbanism aferent. 

Art.2  –  Se  aprobă  Caietul  de  sarcini  al  actualizării  Planului  de  Urbanism
General al comunei Ciclova Romana și a Regulamentului local de urbanism aferent. 

Art.3  –  Primarul  comunei  va  aduce  la  îndeplinire  prezenta  hotărâre  prin
viceprimar și  Compartimentul Cadastru și  Urbanism și  Amenajarea Teritoriului  din
cadrul aparatului propriu de specialitate. 

Art.4  –  Secretarul  general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei
hotărâri tuturor persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate. 

    Presedinte de sedinta                        Contrasemneaza pentru legalitate 
  Constantin–Cristian Coadă                           Secretar general  

  Daniela–Georgetta Novac 



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ

    Nr. 7/27.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciclova Romana și a
Regulamentului local de urbanism aferent  

 Consiliul Local al Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin,
intrunit in sedinta ordinara

Analizand :
- referatul de aprobare al primarului comunei Ciclova Romana
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei
Având în vedere prevederile :
a) art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

cu modificările și completările ulterioare  ; 
b) art. 31 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor
de urbanism aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare ; 

c)  prevederile  Ordinului  nr.  233/2016  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  și
urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism ;

d) prevederile  art.  23,  alin.(1)  din  Legea  nr.  50/1991  repubicată,  privind
autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  cu  modificările  și  completările
ulterioare ; 

e) prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, cu modificările și completările ulterioare ; 

f) prevederile art. 6 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei
de informare și consultarea publiculuicu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f), coroborat cu cele ale
art. 196 alin. (1) lit..a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatorul 
  



 PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1  –  Se  aprobă  actualizarea  Planului  de  Urbanism  General  al  comunei
Ciclova Romana și a Regulamentului local de urbanism aferent. 

Art.2  –  Se  aprobă  Caietul  de  sarcini  al  actualizării  Planului  de  Urbanism
General al comunei Ciclova Romana și a Regulamentului local de urbanism aferent. 

Art.3  –  Primarul  comunei  va  aduce  la  îndeplinire  prezenta  hotărâre  prin
viceprimar și  Compartimentul Cadastru și  Urbanism și  Amenajarea Teritoriului  din
cadrul aparatului propriu de specialitate. 

Art.4  –  Secretarul  general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei
hotărâri tuturor persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate. 

   Initiator proiect       Avizat pentru legalitate
Primar,      Secretar general, 

 Cătălin–Mircea Golu       Daniela–Georgetta Novac


