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HOTARAREA NR. ____/22.01.2016
privind prelungirea valabilitătii Planului Urbanistic General
al Comunei Roscani, jud. Iasi
Consiliul Local al comunei Roscani, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 22.01.2016;
Avand in vedere:
Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Roscani - Gheorghiu Ginovel privind
prelungirea valabilitătii Planului Urbanistic General al Comunei Roscani, jud. Iasi, până la data
aprobarii, in conditiile legii, a noului Planului Urbanistic General, dar nu mai tarziu de 30 decembrie
2018;
Referatul dlui Petcu Florin – consilier juridic in cadrul Primariei Roscani;
Hotărârea Consiliului Local Trifesti nr. 14/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General
al comunei Trifesti , comuna din care s-a desprins in anul 2004 comuna Roscani ;
Faptul ca PUG-ul susmentionat a expirat la data de 31.12.2015, acesta putind fi prelungit in
conformitate cu prevederile Legii 303/2015, pana la data aprobarii in conditiile legii a noii
documentatii de urbanism, dar nu mai tarziu de 30 decembrie 2018;
Prevederile Legii nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2012
pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul;
Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Ordinului nr.534/2001 pentru aprobarea normelor tehnice pentru introducerea
cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificata şi
completata prin OUG 85/2012;
Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes
public;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit c, alin 5 lit c, art. 115 alin 1 lit b şi art. 45 alin. (2) lit e din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al
comunei Roscani până la data aprobarii, in conditiile legii, a noului Planului Urbanistic General, dar
nu mai tarziu de 30 decembrie 2018.
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Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Roscani, judetul Iasi,
prin intermediul aparatului de specialitate.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Consiliului Judetean Iasi – Directia Urbanism - si Institutiei Prefectului – judetul Iasi, in termenul
prevazut de lege.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local:

Aprofirei Dumitru
contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU MIHAELA
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