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H O T Ă R Â R E nr.21
privind aprobarea prelungirii valabilit`\ii PUG al ora]ului B`ile Ol`ne]ti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a de indata din data
de 09.04.2014, la care au participat un num`r de 10 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie DL
CONSILIER Sanda Nicolae a decdat, lipsesc motivate dl consilier Tra]ca Flavius Iulian ]i dna
Consilier local Nicolaescu Sanda Lucia.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, republicat`, cu
votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna. consilier Braneci
Niculina;
Analiz@nd referatul [ntocmit de arhitectul sef al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,[nregistrat la nr.
3921/08.04.2014,prin care propune prelungirea valabilit`\ii PUG al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,a c`rui
valabilitate [nceteaz` la data de 11 aprilie 2014.
Av`nd [n vedere prevederile HCL nr.11/2002 de aprobare a PUG –ului,ale HCL nr.19/2012,prin
care se aproba prelungirea valabilit`\ii PUG al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,p@na la data de 11 aprilie 2014.
Lu@nd [n considerare adresa nr.3865/07.04.2014 a Consiliului Jude\ean V@lcea.
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`râre,
avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale comisiilor pe
domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
{n conformitate cu prevederile OUG nr.85/2012,pentru modificare alin.1 indice 3 al art.46 din
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ]i urbanismul aprobat` prin Legea nr.131/2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art.
46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
ART. I
Alineatul (1^3) al articolului 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
"(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotărâre a
consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic
general."
ART. II
Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 2003, pentru care, la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a fost iniţiată procedura de elaborare/actualizare, precum şi cele
pentru care nu a fost iniţiată procedura de elaborare/actualizare poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de
urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2015.

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din num`rul consilierilor locali [n func\ie,
respectiv voturi "pentru" = 10
{n temeiul art.36 alin.2 lit."d", alin.6 ind.14, art.45 alin.2, art.122, coroborate cu art.115 alin.1
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti p@na la data de 30.12.2015.
Art.2 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul ora]ului B`ile
Ol`ne]ti, prin serviciul de urbanism.
Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, serviciului urbanism din cadrul prim`riei ,Consiliului
Jude\ean V@lcea ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea.
Pre]edinte de ]edin\`,
Braneci Niculina
Contrasemneaz`
SECRETAR,

Jr.Nicolae Gorgan
[Red./Dact.EDE/1 ex]
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Băile Olăneşti, 09 aprilie 2014.
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