
ROMÂNIA 

                                                                            JUDETUL BACAU 

COMUNA MAGIRESTI 

CONSILIUL  LOCAL 
Tel/fax 0234.355.000/0234.355.200 

e-mail: comunamagiresti@yahoo.com 

 

 HOTĂRÂREA  

nr.  8 din 27.01.2021 

 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei 

Măgirești  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general 

Consiliul local al Comunei Măgirești, județul Bacău întrunit in ședința ordinara de lucru in 

data de 27.01.2021 

      Văzând: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Măgirești înregistrat sub nr. 

273/13.01.2021,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Măgirești înregistrat sub numărul 274/13.01.2021 

  avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Măgirești,  

   

   În baza prevederilor : 

 art.23 și altele din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare;  

 art.45-46 alin.13 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 prevederile O.U.G. nr.85/2012 pentru modificarea alin.(13 ) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  

 Legii nr.303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13 ) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;  

 O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;  

 prevederile H.C.L. Măgirești  privind însușirea P.U.G. (Planului Urbanistic General) 

al localității  

         In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, 

alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba  prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei 

Măgirești  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de 

data de 26.02.2023. 

  



Art.2  Primarul  comunei Măgirești si compartimentul de specialitate al primarului  

comunei Măgirești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competentelor. 

 

 

 

Președinte de ședință                                                                 contrasemnează 

        consilier                                                        secretar general al comunei Măgirești 

                                                                                      Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu    voturi pentru,  .voturi împotrivă,   abțineri de cei     consilieri 

locali prezenți 
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ROMÂNIA 

                                                                            JUDETUL BACAU 

COMUNA MAGIRESTI 

CONSILIUL  LOCAL 
Tel/fax 0234.355.000/0234.355.200 

e-mail: comunamagiresti@yahoo.com 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei 

Măgirești  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general 

 

Consiliul local al Comunei Măgirești, județul Bacău întrunit in ședința ordinara de lucru in 

data de 27.01.2021 

      Văzând: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Măgirești înregistrat sub nr. 

273/13.01.2021,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Măgirești înregistrat sub numărul 274/13.01.2021 

  avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Măgirești,  

   

   În baza prevederilor : 

 art.23 și altele din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare;  

 art.45-46 alin.13 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 prevederile O.U.G. nr.85/2012 pentru modificarea alin.(13 ) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  

 Legii nr.303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13 ) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;  

 O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;  

 prevederile H.C.L. Măgirești  privind însușirea P.U.G. (Planului Urbanistic General) 

al localității  

         In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, 

alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

PROPUNE 

Art.1 Se aproba  prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei 

Măgirești  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de 

data de 26.02.2023. 



  

Art.2  Primarul  comunei Măgirești si compartimentul de specialitate al primarului  

comunei Măgirești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competentelor. 

 

 

 

Primar                                                                  Avizat pentru legalitate,  

Cada Ionica                                                          Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA MĂGIREŞTI 
PRIMAR 

Tel/fax 0234.355.000, 0234.355.200 

Nr. 273/13.01.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei 

Măgirești  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general 

 

Primarul comunei Măgirești, având in vedere  

 art.23 și altele din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare;  

 art.45-46 alin.13 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 prevederile O.U.G. nr.85/2012 pentru modificarea alin.(13 ) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  

 Legii nr.303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13 ) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;  

 O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;  

 prevederile H.C.L. Măgirești  privind însușirea P.U.G. (Planului Urbanistic General) 

al localității  

 

aduc la cunoștința Consiliului local necesitatea prelungirii valabilității Planului Urbanistic 

General (P.U.G.) al Comunei Măgirești  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic 

general, dar nu mai târziu de data de 26.02.2023. 

În temeiul celor arătate mai sus,  propun aprobarea proiectului de hotărâre  așa cum a 

fost formulat. 

 

PRIMAR 

CÂDĂ IONICĂ 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA MĂGIREŞTI 

PRIMAR 

Tel/fax 0234.355.000, 0234.355.200 

 

Nr. 274/13.01.2021 

RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE  

 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei 

Măgirești  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general 

 

           Subsemnatul, Chiper Zaharia Lucian, în calitate de consilier în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Măgirești, cu respectarea 

prevederilor: 

 art.23 și altele din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare;  

 art.45-46 alin.13 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 prevederile O.U.G. nr.85/2012 pentru modificarea alin.(13 ) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  

 Legii nr.303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13 ) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;  

 O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;  

 prevederile H.C.L. Măgirești  privind însușirea P.U.G. (Planului Urbanistic General) 

al localității  

 

aduc la cunoștința Consiliului local necesitatea prelungirii valabilității Planului Urbanistic 

General (P.U.G.) al Comunei Măgirești  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic 

general, dar nu mai târziu de data de 26.02.2023 

În temeiul celor arătate mai sus, sunt îndeplinite condițiile de necesitate și 

oportunitate cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre, drept pentru care 

susțin propunerea de acordare a acestuia, așa cum a fost formulat. 

Consilier,  

Chiper Zaharia Lucian 
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