
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA BLAGE~TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR..3 /;(~,ot2oJ5
de modificare a

Hotararii Consiliului Local al Comunei Blage~ti nr. 7 din 29.01.2016

Consiliullocal Blagesti, judetul Bacau, intrunit in ~edinta ordinarii;
Avand in vedere:
- Referatul nr. 158/08.01.2019 al compartimentului Urbanism, Amenajarea

Teritoriului, Lucrari Publice, Autorizatii ~i Avize din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Blagesti;
Expunerea de motive nr. 159/08.01.2019 a Primarului comunei Blagesti;
Raportul compartimentului de specialitate, nr. 160108.01.2019;
Rapoartele comisiilor de specialitate
Constitutia Romaniei, Republicata;
Legea 35012001 privind amenajarea teritoriului ~iurbanismului;
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 51 pentru modificarea Legii llf. 35012001
privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul si pentru prorogarea unor termene, la
art. II, specifics, citez: "Termenul prevazut la art. V din Ordonanta de urgenta a
Guvemului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35012001 privind
amenajarea teritoriului ~i urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, aprobata cu modificari ~i completari prin
Legea nr. 19012013, se proroga pana la data de 31 decembrie 2023.";
Legea nr. 195/2006 - legea cadru privind descentralizarea;
in baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), art. 45 alin. 2 lit. e), art. 48
alin (2), art. 115 alin.l lit. b) ~i 127 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA~TE:

Art.1. SE APROBA modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului
Local al Comunei Blagestl nr. 30 din 13 iunie 2013 pentru aprobarea termenului
de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Blagesti care va avea
urmatorul continut: "Termenul de valabilitate a al Planului Urbanistic General al
Comunei Bliigesti;documentatia de urbanism nr. 0811999elaboratiide S.C. Prourbix
S.R.L. respectiv de arhitect Novae Viorica,aprobatprin Hotariirea Consiliului Local
al Co;"unei Blilgesti nr. 1din 19.01.2000, se prelungeste pana la intrarea in vigoare
a noului plan urb~nistic general.fiir« a del?a~i~data.de!~decembri~2~23.". ~

Art.2. Prezenta Hotarare va fi eomumeata Institutiei Prefectului - judetul Baeau,
Primarului Comunei Blagesti, persoanei responsabile eu urbanismul d~n e~drul
aparatului de speeialitate al Primarului eomunei Blagesti, Compartimentuiui Registru



Agricol ~iCadastru, persoanei responsabile cu domeniul public ~iprivat al comunei, va
fi publicata prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei Blagesti si va fi publicata
pe situl Primariei comunei Blagesti.

Nr ..3_ din2(Ol.2019

Contrasemneaza pentru leg~W' te,
SECRETAR coMUNi,

Cecilia Colbianu ItA
~.
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