
 

 
H O T Ă R Â R E A 

nr.8  din 28 ianuarie 2016 
privind  prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei 

Pomîrla 
 

În temeiul art. 45 alin. (1)  şi art. 115 lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

în aplicarea prevederilor art. 21 lit. e) din Legea cadru a 
descentralizării nr. 195/2006,  

având în vedere dispozițiilor art. 46 alin. (1), alin.( (13) din Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare, 
                 în executarea art. 23  şi art. din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
                ținând seama de prevederile Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului  
dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, 
                 văzând și dispozițiile  Legii  nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, 
                 ținând cont de  prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 
ulterioare, 
                în completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2000 privind 
aprobarea Planului urbanistic general al comunei, 
 
                luând act de: 

a) referatul elaborat de către primarul comunei Pomîrla, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.16  din 19  ianuarie 2016, calitate 
acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale 
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art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomîrla,  înregistrat sub nr.17  din 19 
ianuarie 2016,   

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  

pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea teritoriului 

si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 

   analizând prevederile art. 36 alin. (2)  lit. c), combinate cu cele 
ale alin. (5) lit. c), raportate la cele ale art. 63 alin. (1) lit. d), combinate cu 
cele ale alin. 5 lit. f) și  art.127 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÎRLA 
adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1. - Se  aprobă  prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General 

al comunei aprobat prin Hotărârea consiliului local nr. 5/2000, cu 

regulamentul local de urbanism aferentpână la data aprobării 

documentaţiei de urbanism ”Reactualizare Plan Urbanistic General”, nu mai 

mult de 30 decembrie 2018. 

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Pomîrla ,prefectului judeţului Botoşani şi arhitectului şef al 
Judeţului Botoşani şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
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