
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — y 

HOT Ă RÂ3REA Nr. -r- 
Din 	/0 • 	2018 

Privind: prelungirea valabilită ii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului 
Tecuci 

Iniţiator : Cătălin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului: nr. 	  

42- 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi Intrunit 1n şedinţă  în dat a e 

to 	2018; 

Avândin vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului inregistrată  sub nr.  £4430glizA9./2/Ă;  
- raportul de specialitate intocmit de Direc ţia Arhitect Şef şi privat,inregistrat sub nr.,2143,3»:.02ag 

- raportul de avizare 'intocmit de comisiile de specialitate nr. /  

- prevederile art.46 alin. (1 3) ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.16/25.03.1999; 

- prevederile art.36 ăiin.2 lit: ej, aft:36 'a1in.5 lit. c) din Legea nr.215/2001 priVind achninistra ţia 

in temeiul art.45 alin.2 lit. ej şi ale art.115 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  prelungirea termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General 
al municipiului Tecuci p'ănă  la data intrării 'in vigoare a noii documenta ţii de urbanism (PUG), dar 

nu mai târziu de 31 decembrie 2023. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărare va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞ  EDIA<k, Y";--ş_~14,? 
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. AW,Ă2  din 	.:k7 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului 
Tecuci 

in conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea 

teritoriului şi .urbanismului, cu modific ările şi completările ulterioare are atât caracter 

director şi strategic, cât ş i caracter de reglementare şi reprezintă  principalul instrument de 

planificare operaţională, constituind baza legal ă  pentru realizarea programelor şi acţiunilor 

de dezvoltare. 'Fiecare unitate adminiStrativ teritoriala are obliga ţia să  intocmească  $i să  

aprobe Planul urbanistic şi Regulamentul local de urbanism, urmând s ă  îl actualizeze 

periodic la 10 ant. • 

Termanul de .  valabilitate • al" PlantilUi•Urbanistic General 

ibhăt, pil.wHeUtit:16/25::1}34999-41~ItiiigiU'ebtif~ogi ţi - piiWh(ităr':ffl~ 

consiliului local până  la data de 30.12.2018. 

La ora actual ă  documentaţiile urbanistice in vederea actualiz ării Planului Urbanistic 

General al municipiului Tecuci sunt 1n curs de elaborare, fiind contractate serviciile de 

proiectare cu o firm ă  specializată . 

Având în vedere prevederile art. I si art. II din O.U.G. nr.51/2018 privind 

modificarea Legii nr:350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul i pentru 

prorogarea unor termene, conform art.36 alin.2, lit. c) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare, propun 

spre aprobarea prelungirea valabilit ăţii Planului Urbanistie General al municipiului Tecuci 

şi a Regulamentului local de urbanism, pân'a la intrarea 1n vigoare a noului Plan Urbanistic 

General, dar nu mai ai tarziu de data de 31 decembrie 2023. 

PRIMAR. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

Nr. .g433  din 	/0  2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind: prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al 

municipiului Tecuci 

Prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Tecuci nr 16/25 03.1999 a fost aprobat 

Planul Urbanistic General al municipiului Tecuci. Conform Legii nr. 350/2001 termenul de 

valabilitate a P U.G. nu putea fi mai mare de 10 ani. 
Prin HCL nr. 31.01.2013 s-a aprobat aplicarea reglement ărilor din Planul Urbanistic 

General aprobat cu H.C.L. nr.16/25 03.1999 pOn ă  la aprobarea prin H C.L a Planului Urbanistic 

General actualizat dar nu inai fărziu de 30.12.2015. 
Prin HCL nr. 5/21.01.2016 s-a aprobat aplicarea reglement ărilor din Planul Urbanistic 

. General aprobat cu H.C.L. nr.16/25 03.1999 pân ă  .1a aprobarea prin H C.L a Planului Urbanistic 

General actualizat dar nu mai târziu de 30.12.2018. 
La ora actual ă  documentaţiile urbanistice in vederea actualiz ării Planului Urbanistic 

General al municipiului Tecuci sunt in curs de elaborare, fiind contractate serviciile de proiectare 

cu o firmă  specializafă. 
Conform Ordonanţei de Urgenţă  nr 51 din 21.06 2018 pentru -modificarea Legii nr. 

350/2001, privind -amenajarea-teritoriului- şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene. 

punctul 1., "termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelunge şte, pe bază  de 

hofărâre a Consiliului Local, pân ă  la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general, cu 

condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general Inainte de 

expirarea termenului de valabilitate'. 

Conform Ordonanţei de Urgenţă  nr. 51 din 21 06.2018 pen-tru modificarea Legii nr 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene, Art. III 

"Termenul prevăzut la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 85/2012 pentru 

modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, publicată  in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, 

aprobată  prin Legea nr. 131/2013, asffel cum a fost modificat prin Legea nr. 303/2015, publicată  
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015, se prorogă  până  la data 

de 31 decembrie 2023". 
Planul Urbanistic General are atât caracter director şi strategic cât şi caracter de 

reglementare şi reprezintă  principalul instrument de planificare opera ţională  constituind baza 

legală  pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. 

Având 1n vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hot ărâre indepline şte condiţiile de 

legalitate. 

ARI [TE CT ŞE F 


