
 
   HOTĂRÂREA Nr. 70 

  din 26.08.2021     
privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General (PUG) și a 
Regulamentului Local de Urbanism ( RLU) al comunei Pojorâta, până la data aprobării 

noului Plan Urbanistic General ( PUG) și a noului Regulamentului Local de Urbanism ( RLU) 
 

Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 
 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  

înregistrată la nr. 4476 din 18.08.2021; 
- Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru  - consilier în cadrul 

biroului financiar contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, 
urbanism, cadastru, mediu, înregistrat la nr. 4477 din 18.08.2021; 

- Raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi 
turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 4606/25.08.2021; 

- Raportul Comisiei nr.3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 4607/25.08.2021;  

- Prevederile art.25, alin.1), art. 45, lit.,,a”, art.46, alin.13) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Prevederile art.31 din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 
actualizare a documentaţiilor de urbanism; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.2) lit.,, c”, alin. 6) lit. ,,c”, art.139, alin.3), lit.,,e”, art.140, 
art.196, alin.1), lit. „a” din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General (PUG) 
și a Regulamentului Local de Urbanism ( RLU) al comunei Pojorâta, până la data aprobării noului 
Plan Urbanistic General ( PUG) și a noului Regulamentului Local de Urbanism ( RLU). 
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 Art.2. Primarul comunei Pojorâta, prin biroul financiar – contabil, impozite şi taxe, cultură şi 
bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, urbanism, mediu va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
                                        
                                          
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează: 
              Constantin COSMACIUC                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
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