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H O T ~ R ^ R E A nr.22
Privitor la: Aprobarea actualizare PUG ]i RLU 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 ordinar`
din data de 30.04.2013 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13
[n func\ie.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL
nr.6/28.02.2013 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.P`unescu Ioan;
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului ]i al comisiilor de specialitate.
Luând [n dezbatere referatul de specialitate al arhitectului ]ef nr.4540/22.04.2013, prin
care se propune necesitatea ]i oportunitatea actualiz`rii PUG ]i RLU.
{n conformitate cu prevederile art.46 lit.1 din Legea nr.350/2001privind amenajarea
teritoriului ]i urbanismul 1) Planul urbanistic general are atât caracter director şi

strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de
planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi
acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi
întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic
la cel mult 10 ani.
Ţinând cont de HCL nr.19/11.04.2012,prin care valabilitate vechiului PUG ]i a
vechiului RLU au fost prelungite cu 24 luni,respectiv p@n` la data de 11.04.2014.
Av@nd [n vederea c` prin HCL nr.18/08.04.2013,a fost aprobat bugetul local ]i [n lista
de investi\ii au fost cuprinse sume pentru reactualizarea PUG-ului ]i RLU.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv
voturi "pentru"=13.
{n temeiul, art.36 alin.2 lit."c", alin.5 lit.”c”, art.45 alin.2 lit.”e”, 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, precum ]i ale Legii nr.52∕ 2003 privind transparenţa
decizională, adopt` urm`toarea
HOT~R^RE
Art.1 – (a)Se aprob` actualizarea Planului de Urbanism General ]i a Regulamentului
Local de Urbanism la nivelul ora]ului B`ile Ol`ne]ti
-(b) Se aprob` suma de 110.000 lei pentru plata lucr`rilor aferente actualiz`rii
PUG ]i RLU pentru ora]ul B`ile Ol`ne]ti.
Art.2– Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul
localit`\ii, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul buget-contabilitate ]i
arhitectul ]ef.
Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are ]i va fi comunicat`
Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei , se comunic` pe SITE-ul
prim`riei ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea.

PRE}EDINTE DE }EDIN|~,
P~UNESCU IOAN
Contrasemneaz`,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti, 30 aprilie 2013.
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