
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei 

Pietroasele, judetul Buzau si a Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotararea 

Consiliului Local Pietroasele cu nr.36/31.08.2011 

 
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

      Avand in vedere: 

-referatul de aprobare initiat de primarul comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.616/16.02.2021; 

-raportul compartimentului urbanism si amenajare teritoriu, inregistrat la 

nr.615/16.02.2021; 

- adresa Consiliului Judetean Buzau cu nr.2167/05.02.2021, inregistrata la UAT Pietroasele 

la nr.473/05.02.2021; 

 -prevederile art.I din O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 

 - prevederile art.46, alin.(1) si alin. (13) din Legea nr.350/2001privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul
 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

- prevederile
 

Hotararii Consiliului Local Pietroasele cu nr.36/31.08.2011 privind 

Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Pietroasele; 

 -prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata; 

-raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se  aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 

comunei Pietroasele, judetul Buzau si a Regulamentului local de urbanism, proiect nr.1200/3101 

elaborat de S.C.Proiect Buzau S.A.,  pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General al 

comunei Pietroasele, dar nu mai mult de 5 ani. 

Art.2.Primarul comunei Pietroasele si Compartimentul urbanism si amenajare teritoriu vor 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Banica Ionel 

  contrasemneaza, 

                                                                                                                  secretar general, 

                                                                                                                                           Matache Aurelia 

Nr.9                                                                                       

Data:25.02.2021 

https://idrept.ro/00050085.htm


Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in 

sedinta extraordinara din data de 25.02.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din 

O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - 

voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la 

sedinta. 
 


	H O T A R A R E

