
JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI 

 

 

 HOTARARE 

privind prelungirea valabilitatii  Planului de Urbanism General   si a Regulamentului  de 

Urbanism  aferent PUG 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI , JUDETUL GIURGIU, avand in 

vedere: 

 - expunerea de motive a primarului comunei Gaujani inregistrata la nr. 1521/24.04.2015; 

 - referatul secretarului comunei Gaujani, nr. 1520/24.04.2015;  

 - adresa nr. 1371/2015  a  Consiliului  Judetean Giurgiu prin care Consiliul Local  Gaujani este 

notificat  in legatura cu  necesitatea actualizarii  Planului Urbanistic General al  UAT Gaujani ; 

 - publicarea in mass-media locala si pe site-ul institutiei a proiectului de hotarare privind 

prelungirea valabilitatii  Planului de Urbanism General   si a Regulamentului  de Urbanism  aferent 

PUG 

- prevederile art.46, alin 1 si urmatoarele si art.  56, alin 1  din  Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul modificat OUG nr. 7/2011;  

 - prevederile  art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea si  executarea  lucrarilor de 

constructii, republicata ; 

 -prevederile OUG nr. 85/2012 pentru modificarea  alin  1^3 al art. 46 din Legea  nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  

          -raportul comisiei  economice, pentru dezvoltare regionala, integrare europeana,  

amenajarea teritoriului, urbanism, investitii; 

 -raportul comisiei juridice  si de aparare a ordinii  publice; 

 -raportul comisiei pentru invatamant, sanatate , cultura, protectie  sociala; 

-prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c,, din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, modificată şi completată; 

 

 In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata 

 

HOTARASTE 

 

 Art.1. Se  prelungeste  valabilitatea  Planului de Urbanism General  al comunei Gaujani si a 

Regulamentului  de Urbanism  aferent  pana la intocmirea  si  aprobarea noului  Plan  de Urbanism  

General  si a Regulamentului  de Urbanism  aferent,  dar nu mai tarziu de  25.02.2020. 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire  a prezentei hotarari se insarcineaza  primarul si viceprimarul   

comunei Gaujani  

Art. 3 Prezenta hotărâre se va înainta Institutiei Prefectului – judetul Giurgiu in vederea 

exercitarii  controlului cu privire la legalitate si  va fi afişată la sediul primăriei şi pe site-ul 

www.primariagaujani.ro. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

Stela ANGHEL 

               

                                                      Contrasemneaza 

                         Secretar 

          

                             Ioana Doina GRAMA 

Gaujani, 30.04.2015 

Nr…………… 

http://www.primariagaujani.ro/

