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Nr.9/16.02.2021 

                                                                                                                                         PROIECT  

 

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 

 

      Primarul  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; 

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. 

 

Initiator, 

Primar, 

                                                            Cornel Enache                                                     avizat, 

                                                                                    Secretar general  

   Matache Aurelia                                                                                                     
 

https://idrept.ro/00050085.htm
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NR.616/16.02.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul 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 

 

Domnilor consilieri, 

 

Planul urbanistic General are atat caracter director si strategic, cat si 

caracter de reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare 

operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de 

dezvoltare a localitatii. 

Potrivit art.46, alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare unitate administrativ 

teritoriala trebuie sa isi actualizeze la maximum 10 ani Planul  Urbanistic General in 

functie de evolutia previzibila a factorilor sociali, geografici, economici, culturali si a 

necesitatilor locale. 

In conformitate cu prevederile art.46, alin. (13) din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare – articol 

introdus prin OUG nr.51/2018 pentru modificarea Legi nr.350/2001, termenul de 

valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeste pe baza de hotarare a consiliului 

local pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General, cu conditia initierii 

demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general inainte de expirarea 

termenului de valabilitate. 

Necesitatea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General rezulta si din 

prevederile art.65, alin.1 din Legea nr.350/2001 2001privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:” In absenta Planului 

de amenajare a teritoriului judetean si a Planului Urbanistic general aprobate, pe 

teritoriile aferente se pot realiza investitii in constructii, lucrari tehnico-edilitare, precum si 

orice alte investitii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii 

si cu respectarea Regulamentului general de urbanism”. 

Avand in vedere cele prezentate cat si raportul compartimentului urbanism si 

amenajare teritoriu, propun Consiliului local Pietroasele să dezbată şi să adopte proiectul 

de hotărâre iniţiat în acest sens. 

P r i m a r, 

                                                      Cornel Enache 
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Nr. 615/16.02.2021 

 

RAPORT 
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 

 
 

Subsemnatul Priboi Dan, inspector in cadrul Compartimentului urbanism si 

amenajare teritoriu al Primariei Pietroasele, va aduc la cunostinta ca in conformitate cu: 

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

Pietroasele la nr.473/05.02.2021; 

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

şi urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, Planul Urbanistic General are 

caracter director si de reglementare operational.Fiecare unitate administrativ teritoriala 

trebuie sa isi actualizeze la maximum 10 ani Planul  Urbanistic General in functie de 

evolutia previzibila a factorilor sociali, geografici, economici, culturali si a necesitatilor 

locale.Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General se prelungeste pe baza de 

hotarare a consiliului local pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General, cu 

conditia initierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general 

inainte de expirarea termenului de valabilitate. 

Potrivit prevederilor art.28, alin.(3) din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, pentru planurile 

urbanistice aflate in termenul de valabilitate stabilit prin hotararea de aprobare a acestora, 

valabilitatea poate fi prelungita prin hotarare a consiliului local. 

Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt la nivelul intregii 

unitati administrativ teritoriale. 

Planul Urbanistic General al comunei Pietroasele, judetul Buzau si  Regulamentul 

local de urbanism, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Pietroasele cu 

nr.36/31.08.2011 si proiect nr.1200/3101 elaborat de S.C.Proiect Buzau S.A. 

Avand in vedere precizarile de mai sus, propun initierea unui proiect de hotarare 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 

comunei Pietroasele, judetul Buzau si a Regulamentului local de urbanism  

 

Inspector, 
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