
R O M A N I A 
JUDETUL BACAU 
COMUNA BRUSTUROASA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
         HOTARARE    
         cu privire la demararea  procedurilor de aprobare a actualizarii si realizarii    
               Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism 
                                 al comunei Brusturoasa, judetul Bacău 
 

 

Consiliul Local al comunei Brusturoasa, intrunit in ședinta ordinară in data de 18.02.2020,  

 Luand in dezbatere Referatul de specialitate prezentat de domnul Liciu Ovidiu-Theodor  

reponsabil cu urbanismul la nivelul comunei Brusturoasa, inregistrat la nr. 949 din 11.02.2020 privind 

aprobarea actualizarii si realizarii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al 

comunei Brusturoasa, judetul Bacău  
 Referatul de aprobare  a Primarului comunei Brusturoasa nr.950  din 11.02.2020 in calitate de 

initiator al proiectului de hotarare; 

Ținând cont de Planul Urbanistic General al comunei Brusturoasa care a fost aprobat prin HCL 

nr.6 din 31.01.2011; 

Văzând  avizele  favorabile  ale comisiilor de specialitate, înregistrate sub nr.  1045, 1052 și 1059 

din 18.2.2020 

Având in vedere raportul de avizare sub aspectul legalitatii intocmit de secretarul comunei 

inregistrat la nr.  956 din 12.02.2020; 

In conformitate cu prevederilor art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.129 alin.(6) lit.”c”,  din OUG nr. 

57/2019 – Codul administrativ 

In temeiul   art 139 alin. (1)  și art. 197 din    OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ 

 

    HOTĂRĂȘTE  
 
Art. 1 – Se aprobă  demararea  procedurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al 

comunei Brusturoasa si a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Brusturoasa, judetul Bacău. 

Art.2. Se aprobă contractarea serviciilor pentru realizarea si actualizarea Planului Urbanistic 

General si a Regulamentului Local de Urbanism  al comunei Brusturoasa, judetul Bacău. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul comunei Brusturoasa, 

impreuna cu responsabilul cu probleme de urbanism. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei, responsabilului cu probleme de 

urbanism, Consiliului Judetean Bacău si Institutiei Prefectului - Judetul Bacău in vederea exercitarii 

controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică.    

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                            CONTRASEMNEAZĂ 
                     SECRETARUL COMUNEI 

                   Emil CIUBOTARU                                               Mariana-Simona OPREA 
 
 
 
 

 

Nr. 21 din   18.02.2020 
Adoptată în unanimitate de voturi 

Consilieri aleşi 13, prezenţi 12 



 


