ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA PUIEȘTI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEŞTI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea documentației ”REACTUALIZARE PLAN
URBANISTIC GENERAL COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU ȘI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”
Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău întrunit în
ședință ordinară
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Puieşti înregistrată
la nr.___/2018
-referatul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat
la nr.___/2018
-Nota de fundamentare nr.____/2018 a primarului comunei
Puiești, cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic General și a
Regulamentului local de Urbanism al comunei Puiești, județul Buzău
-Raportul
informării
și
consultării
publicului
privind
propunerile, observațiile și sugestiile de completare-reactualizare PUG
și RLU al comunei Puiești,
-Avizul nr.10/13.07.2018 a Consiliului Județean Buzău pentru
”Reactualizarea Plaului Urbanistic General , comuna Puiești, județul
Buzău”
-prevederile art.121, alin. (1) și (2) din Constituția României,
republicată,
- prevederile art. 8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei
locale, adoptată la Stasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr.199/1997
- prevederile art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea
nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,
-prevederile art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării
nr.195/2006,
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-prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare
-prevederile HG nr. 525 din 27 iunie 1996 (**republicată**)
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu
modificările și completările ulterioare
-prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la
elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și
urbanismului.
-prevederile Legii nr.52/2001 privind transparența decizională
în administrația publică -prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ținând cont de prevederile H.C.L. Puiești nr. 24 din 08.07.2013
privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea
sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a
teritoriului
-avizul comisie de specialitate
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2),lit.”c”,alin.(5), lit.”c” art.
45, alin.(2), lit.”e” şi art. 115 alin.(1) ,lit.”b” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă documentația de urbanism ”REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL
BUZĂU ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” conform Anexei
nr.1-Memoriu General, Anexei nr.1-Regulament local de urbanism,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2
Perioada
de
valabilitate
a
documentației
de
urbanism”REACTUALIZARE
PLAN
URBANISTIC
GENERAL
COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU ȘI REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM” este de 10 ani cu posibilitatea prelungirii acesteia în
condițiile legii.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local Puiești nr.8 din
23.04.1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General al
comunei Puiești, județul Buzău, Hotărârea Consiliului Local Puiești
nr.
21/29.06.2011,
Hotărârea
Consiliului
Local
Puiești
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nr.15/15.04.2013
și
Hotărârea
Consiliului
Local
Puiești
nr.18/29.03.2016 cu privire la prelungirea valabilităţii Planului
Urbanistic General al comunei Puiești, județul Buzău.
Art.4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei
hotărâri autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate și va fi
făcută publică în condițiile legii.
Inițiator,
Primar,
Leaua Florin-Iulian

Avizat secretar,
Voicu Vali

Nr.29 PUIEȘTI-BUZĂU ,01.08.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Puiești în ședința ordinară din data
de _____ cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2), lit.”e”
din Legea nr. 215/2001, a
administrației publice locale , ( R2) , cu un număr de - voturi ”pentru” , - ”abțineri” și - voturi
”împotrivă” , din numărul total de 13 consilieri în funcție și - consilieri prezenți la ședință.
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