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IIOTĂRÂREA NR. 3 din data de 28 IANUARIE 2021 
Privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General (PUG) al 

Comunei Urecheşti până la data aprobării noului Plan Urbanistic General(PUG) şi a 
noului Regulament Local de Urbanism (RLU) 

Consilinl Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28.01.2021 

Având în vedere: 

• Adresa nr. 643/13.01.2021 din partea Consiliului Judeţean Bacău;

• Referatul de aprobare al Primarului Comunei Urecheşti înregistrat la nr.
364/18.01.2021;

• Raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat cu nr. 426/20.01.2021;

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechesti
Judetul Bacau;

Potrivit prevederilor: 

• art. 129 alin.(6) lit. c), art. 139 alin. (2) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

• art. 46 alin.(JA3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul,astfel cum acesta a fost modificat prin OUG nr.51/2018 din 21 iunie 2018
pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi
pentru prorogarea unor termene, aprobată prin Legea nr.277/2018;

• HCL nr.11/.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Urecheşti,
judeţul Bacău:

• HCL nr.28/12.06.2015 privind aprobarea documentaţiei Planului Urbanistic General al

• Comunei Urecheşti, judeţul Bacău partea desenată;
In temeiul prevederilor aii.129 alin. 6 lit. c), art. 139 alin. 3 lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art. 1.- Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului 
Urbanistic General, până la data aprobării noului Plan Urbanistic General 
(PUG) şi a Regulamentului Local de Urbanis1n (RLU). 



Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplnire de către primarul 
comunei şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate potrivit  
competenţelor. 

Art. 3. - Prezenta Hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Urecheşti, 
compartimentelor de specialitate potrivit competentelor, Consiliului Judeţean Bacău şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău în vederea verificării legalităţii. 

Art. 4. - Prezenta Hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile 
legii si se va comunica Primarului Comunei Urechesti, Compartimentului Urbanism, din 
cadrul aparatului de specialitate Consiliului Judeţean Bacău şi Instituţiei Prefectului Judeţul 
Bacău în vederea verificării legalităţii .. 

Art. 5. - Prezenta Hotarare poate fi atacata în termen de 30 zile la Tribunalul Bacau -
Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 
privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se 
procedura prealabila. 

Art. 6. - Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei
Urechesti, jud. Bacau, in sedinta ordinara, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 
S7/2019 privind Codul administrativ, rospoetiv eu un nurnar-do 11 voturi "pontm", _· _ voturi 
"împotriva" si 2 "abtineri" din totalul de 13 consilieri prezenti in functie. 

Contrasemneaza 

Secretarul General al Comunei Urechesti, 

Cichindel Cristinei 


