
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                          

 H OT A R A R E
privind aprobarea ini ierii demersurilor de actualizare a Planului  Urbanistic General(P.U.G.) i aț ș

Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U) i prelungirea valabilită ii documenta iei de urbanism Planș ț ț
Urbanistic General i Regulamentul Local de Urbanism aferentș

           Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
            Analizand referatul de aprobare  nr.3488/22.07.2022 al primarului comunei Baltatesti,  judetul
Neamt,  precum i raportul de specialitate intocmit de d-na  Buraga Maria, responsabil  tehnic urbanism,ș
înregistrat sub nr.3489/22.07.2022; 
                   Avand in vedere prevederile: 

- art.23 alin.(1) din Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de  
construcţii, cu modificările i completările ulterioare;ș

- art.46  alin.(1) , alin.(1^3) i alin.(1^7) din  Legii nr.350/2001, privind amenajareaș
teritoriului şi urbanismul, cu modificările i completările ulterioare.ș
               Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
               În temeiul dispozi iilor art.129, alin.(2)  lit.c, alin.(6) lit.c,  art.ț 139 alin.(3) lit.”e”, precum i aleș
art.196 alin.(1) lit.”a”  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completărileș
ulterioare,

HOTARASTE:

           Art.1. – Se aprobă  ini ierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic  General (P.U.G) i ț ș
Regulamentului Local de Urbanism aferent , aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/31.07.2012  .
         Art.2. – Se aprobă  prelungirea termenului de valabilitate al  Planului Urbanistic  General (P.U.G) i ș
Regulamentului Local de Urbanism aferent  al comunei Băl ăte ti, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local ț ș
nr.48/31.07.2012 , până  la data aprobării noului Plan Urbanistic General  cu Regulamentul local de 
Urbanism aferent.
         Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  se incredinteaza primarul comunei 
Baltatesti , prin compartimentele de specialitate.
         Art.4. – Secretarul  general al  comunei va  transmite  prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 
interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,
Consilier local, GAVRILOAE MIHAI

Nr.26                                                                                                           CONTRASEMNEAZA,
DIN28.07.2022                                                                                         SECRETAR, Ursache Elena
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