
 

ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

         CONSILIUL LOCAL                                                                                                                        

   

 HOTĂRÂRE 

Privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației  
Planului Urbanistic General al comunei Gioseni , județul Bacău  

 
  

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de  13.02.2020; 

 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/50 din 11.02.2020 , inițiat de primarul comunei ; 

              - 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 acordului 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; 

      - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Gioseni, înregistrate sub nr. CL/54/55/56 din 13.02.2020; 

       În baza prevederilor: 

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

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

   Luând în considerare: 

      -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 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 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

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. 

 
Președinte de ședință       
Consilier,       

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