
 

ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

                                                                                                                         Nr.CL50/11.02.2019                                                 

                                                                         

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației  

Planului Urbanistic General al comunei Gioseni , județul Bacău  

 

  

Primarul  comunei Gioseni , judeţul Bacău;  

 Având în vedere: 

              - referat de aprobare a primarului,  înregistrat sub nr. CL/49 din 11.02.2020, în calitatea sa de initiator, prin care 

se susține necesitatea și oportunitatea acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului Urbanistic 

General al comunei Gioseni , județul Bacău; 

        -raportul de specialitate al compartimentului urbanism, înregistrat sub nr.CL/48/11.02.2020 prin care se  
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

       -prevederile art.46 alin. (1) și art. 56 alin (1) ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și  

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

      -minuta dezbaterii publice a etapei lmplicarea publicului în elaborarea propunerilor nr.5699/17.12.2019 ;  

       - raportul informării și consultării publicului nr. 5717 /18.12.2019 în cadrul procesului de elaborarea a  

documentației de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Gioseni; 

 În baza art. 136 alin.(1) , art.155 alin.(1) lit.d) alin.(5) lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. c) ,alin.(6) lit. c), art. 139 alin.(3) lit. e)  și art. 196 alin.(1) lit. a),  

art.197 alin.(1), (2),(4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

PROPUNE: 

 

Art.1. Consiliul local al comunei Gioseni își exprimă acordul de principiu privind Planului Urbanistic General – 

Memoriu general  prevăzut în Anexa nr.1 și  şi Regulamentul Local de Urbanism prevăzut în Anexa nr.2 piese scrise si 

desenate , ca variantă ce se va transmite spre avizare, instituțiilor abilitate . 

Art.2.  Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. După emiterea tuturor avizelor și acordurilor legale, forma finală a Planului urbanistic general va fi supus 

aprobării Consiliului local al comunei Gioseni. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către  primarului comunei, prin compartimentul urbanism. 

Art.5. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Judetului Bacău , 

primarului comunei , compartimentului urbanism  ,potrivit competenței  si va fi adusa la cunostinta publică,în conditiile 

legii. 

 

Initiator 
 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas           Aviz de legalitate 
 
        SECRETAR GENERAL COMUNA, 

              Cristina Sandu  
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R O MÂNI A 

JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

  PRIMAR 
                   Nr. CL 49/11.02.2020 

REFERAT DE APROBARE 
Privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației 

Planului Urbanistic General al comunei Gioseni , județul Bacău  

 

 

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități administrativ-

teritoriale de baza, cu privire Ia: 

-stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității; 

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

-zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație; 

-delimitarea zonelor afectate de servituți publice; 

-modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnic edilitare; 

- stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate; 

- zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare; 

- formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor;  

-precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate. 

- zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile  

- specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste 

zone. 

    Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la: 

-evoluția în perspectiva a localității; 

- direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu; 

- traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, 

zonal și județean. 

- zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind 

prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone. 

- lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare 

- stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;. 

 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în procedură de 

urgență la ședința ordinară din luna februarie ac. pentru a scurta din timpul alocat inclusiv obținerii avizelor de la 

instituțiile abilitate , conform Legii nr. 350/2001 . 

 

 

 

PRIMAR, 

TAMAS BERNADIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O MÂNI A 

JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

 

                                                                                                                          NR.CL48/11.02.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației 

Planului Urbanistic General al comunei Gioseni , județul Bacău  

 

 
    Planul urbanistic general (PUG) constituie baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de 

dezvoltare,find un document cu caracter director ,strategic si reglementativ. 

               Datorită faptului ca PUG-ul existent expiră pe 25 februarie 2020 si  conform prevederilor art.46 alin.(1) din  

Legea nr.350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului ,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.  

Planul urbanistic general cuprinde piese scrise și desenate cu privire la: 

- diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluției istorice, precum și a previziunilor economice și 

demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială și culturală, de amenajare a 

spațiului, de mediu, locuire, transport, spatii și echipamente publice și servicii; 

- strategia de dezvoltare spațială a localității; 

- regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 

- planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice. 

- planul de mobilitate urbană. 

  Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unității teritorial  

administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce la 

dezvoltarea complexă, strategică a localității, în acord cu potențialul acesteia și în interesul general, urmărind utilizarea 

terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate. 

Regulamentul local de urbanism (RLU) cuprinde și detaliază prevederile Planului Urbanistic General (PUG) 

referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor 

construite, amenajărilor și plantațiilor. 

Precizăm că documentațiile prevăzute în anexa nr.1 și 2 au făcut obiectul dezbaterii publice, în acest sens fiind 
întocmite minuta dezbaterii publice a etapei lmplicarea publicului în elaborarea propunerilor nr. 5699/17.12.2019 și 

raportul informării și consultării publicului nr.5717/18.12.2019 în cadrul procesului de elaborarea a documentației de 

urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Gioseni.   

Odată aprobat, împreună cu PUG-ul, RLU-ul constituie act de autoritate al administrației publice locale. 

Autoritățile publice locale au datoria de a aplică sistematic și permanent dispozițiile Regulamentului Local de 

Urbanism, în scopul asigurării calității cadrului construit, amenajat și plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și 

dezvoltarea echilibrată a localității și pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale. 

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) se aplică pe teritoriul administrativ al comunei Gioseni, atât pentru 

suprafețele din intravilan cat și pentru cele de extravilan. 

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului 

regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi. 

Autorizațiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului Urbanistic General în acele zone pentru care 

prezentul Regulament cuprinde reglementări privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor. 

La baza elaborării prezentului RLU aferent PUG, stă Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin  

H.G.R. nr. 525/1996, republicat, cu modificările ulterioare, precum și Ghidul de elaborare al Regulamentului Local de 

Urbanism, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996, cu actualizări ulterioare. 

 Având în vedere faptul că perioada de avizare durează destul de mult , propun introducerea în procedură de 

urgență a proiectului de hotărâre privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației 

Planului Urbanistic General al comunei Gioseni , județul Bacău la ședința ordinară din luna februarie 2020. 

Ca urmare a celor mai sus menționate, având în vedere prevederile art. 56 alin (1) din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și art. 139 alin. (3) lit. e)  și  

art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG 57/2019, Compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului  consideră că Proiectul 

de Hotărâre privind aprobarea reactualizării P.U.G., îndeplinește condițiile de legalitate. 

 

Inspector urbanism, 

 

Patrasc Genoveva 


