
ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

                                                                       CONSILIUL LOCAL                                                                    

                                                                         
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea prelungirii  termenului de valabilitate a  
Planului Urbanistic General a comunei Gioseni, județul Bacău  

 
 Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de  23.01.2020; 

 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/11 din 22.01.2020 , inițiat de primarul comunei ; 

 - referatul de aprobare nr. CL/10 din 22.01.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de  

initiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării prelungirii  termenului de valabilitate a  
Planului Urbanistic General a comunei Gioseni, județul Bacău ; 

-raportul de specialitate nr. CL/9 din 22.01.2020, întocmit de compartimentul urbanism  , prin care  
se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Gioseni, înregistrate sub nr. CL/16/17/18 din 23.01.2020;  

  În baza prevederilor: 
 -   art.25 ,  art.46 și art.46 alin.(1indice 3) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  

urbanismul ,cu modificările si completările ulterioare;art.30 alin.(1) și art.31 alin.(4) din Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul si de elaborare si actualizare a 
documentatiilor de urbanism , aprobate prin Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice 
nr. 233/2016 ; 
   Luând în considerare: 

 -  Hotărârea Consiliului Local al comunei Gioseni nr. 8/ 25.02.2010  privind aprobarea Planului 
Urbanistic General pentru UAT comuna Gioseni , județul Bacău ; 
 -   Contractul de servicii proiectare PUG și RLU nr.2866 din 16.07.2019, încheiat cu  
SC ARHIPROIECT SRL cu sediul în municipiul Bacău; 
  În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c), art.135 alin.(8) , art.196 alin.(1) lit.a), 
art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

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

Gioseni , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gioseni nr. 8/ 2010  privind aprobarea Planului 
Urbanistic General si a Regulamentului local al acestuia,  până la intrarea în vigoare a  noului Plan 
Urbanistic General al comunei Gioseni.  
             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei şi compartimentul   
urbanism din subordine. 
             Art.3. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului 
Bacău, Consiliului Județean Bacău , primarului comunei, compartimentului  
 precizat la art.2, precum și spre cunoștință publică, în conditiile legii.  

 
Președinte de ședință       
Consilier,       

             Hristea Lucian - Napoleon                                                                              
                                                                              Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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