ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.________din______________2013

REFERAT DE SPECIALITATE
AL COMPARTIMENTULUI AGRICOL , URBANISM CU PRIVIRE
LA APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITĂ
VALABILITĂȚII PLANULUI
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CUCUTENI
Având în
n vedere faptul ca valabilitatea Planului Urbanistic General al
Comunei Cucuteni , aprobat în anul 2000,, a exprirat ( acesta avand o
perioada de valabilitate de 10 ani ) și care a fost prelungită
prelungit valabilitatera prin
hotărârea nr. 69/2010 .
Având în vedere faptul că
c nu sunt fonduri pentru întocmirea planului
urbanistic general și că
ă prin OUG 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art.
46 din Legea
a nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ,
consiliile locale pot prelungi valabilitatea până la data aprob
aprobării, în condiţiile
legii, a noii documentaţii
documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2015.
Compartimentul agricol și Urbanism propune prelungirea valabilitatii
Planului Urbanist General al comunei Cucuteni până
pân la 30.12.2015 .
CONSILIER
PERJU MARCEL

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.______din____________2013

EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
HOT
PRIVIND
APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CUCUTENI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
am
teritoriului și urbanism
sm cu modificările
modific
și completările
rile ulterioare, fiecare Unitate
Administrativ Teritorială are obliogația să-și întocmească și
ș să-și aprobe PUG,
care se actualizează
ă periodic la 10 ani .
Planul Urbanistic
anistic General are atât caracter director şi strategic, cât şi
caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare
operaţională , constituind baza legală pentru realizarea programelor şi
acţiunilor
iunilor de dezvoltare .
Conform art.46, alin.1.3 al Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, actualizată și art. II din OUG nr. 85/2012 pentru modificarea
alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
teritoriul şi
urbanismul
- Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se
prelungeşte pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic
general, dar nu mai târziu de 30.12.2015 .
Propun conform legislației
legisla
în
n vigore prelungirea valabilitatii PUG-ului
PUG
existent, drept pentru care am iniţiat
ini iat acest proiect de hotă
hotărâre spre analiză și
aprobare i de către
tre Consiliul Local .

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.______din____________2013

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea valabilitătii
valabilit tii Planului de Urbanism General al
comunei Cucuteni

Primarul comunei Cucuteni județul
jude Iași ;
Având în vedere prevederile art. II din OUG nr. 85/2012 pentru modificarea alin.
(1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
amenajarea teritoriului şi urbanismul ;
Având în vedere prevederile art.46 alin.1 si urmatoarele si art.56 alin.1 din Legea
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările
modific
și completările
ulterioare ;
În
n temeiul prevederilor art. 45 al.(6) din Legea administraţiei
administra
publice locale nr.
215/2001, republicat , emite următorul
urm
;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1 Se prelungeşte
prelungeşte valabilitatea Planului de Urbanism General al comunei
Cucuteni până la întocmirea si aprobarea actualizării în condiţiile
ţiile legii, a noii documentaţii
documenta
de urbanism , dar nu mai târziu de 30.12.2015.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei .

PRIMAR,
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

HOTĂRÂREA NR.30 din 25.04.2013
privind prelungirea valabilitătii
valabilit tii Planului de Urbanism General al
comunei Cucuteni
Consiliul local al comunei Cucuteni , județul
jude Iașii , întrunit în ședință
ș
ordinară astăzi
25.04.2013 conform dispoziției
dispozi
primarului nr. 45 din 19.04.2013 și a convocatorului nr. 889
din 19.04.2013 ;
Având în vedere prevederile art. II din OUG nr. 85/2012 pentru modificarea alin.
(1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
amenajarea teritoriului şi urbanismul ;
Având în vedere prevederile art.46 alin.1 si urmatoarele si art.56 alin.1 din Legea
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările
modific
și completările
ulterioare ;
Având în vedere expunerea de motive , proiectul de hotărâre
hot
hotă
inițiat de primarul
comunei cu privire la prelungirea valabilității
valabilit ii Planului Urbanistic General ;
Având în vedere raportul de specialitate la proiectul de hotărâre
hotărâre ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru proiectul de hotărâre ;
În
n temeiul prevederilor art. 45 al.(2) lit.”e” , art. 115 alin 1 lit” b ” din Legea
administraţiei
iei publice locale nr. 215/2001, republicată,
republica , cu modificările
modific
și completările
ulterioare ;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se prelungeşte
prelungeşte valabilitatea Planului de Urbanism General al comunei
Cucuteni până la întocmirea si aprobarea actualizării
actualiz
în condiţiile
ţiile legii, a noii documentaţii
documenta
de urbanism , dar nu mai târziu de 30.12.2015.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează primarul
comunei .
Art.3 Secretarul Comunei Cucuteni va comunica copie după
dup prezenta , primarului
comunei , Instituţiei
iei Prefectului Judeţului
Jude
Iaşii pentru verificarea legalităţii
legalit
și Consiliului
județean Iași .

PRESEDINTE de ŞEDINŢĂ,
Consilier
GAVRILOAIE VASILE

CONTRASEMNAT
Secretar
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 25.04.2013 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
de____c
prezenţi
din numărul total de 9 consilieri în funcț

