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                                                    HOTARAREA NR 23 

              Privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General 

al comunei Bunesti judetul Valcea.  

        

 

 

               Consiliul local Bunesti ,judetul Valcea ,intrunit in sedinta ordinara din data de 

09.02..2011 ,la care participa un numar de   consilieri din totalul de 11 in functie.  

 Vazind ca   domnul Tanasie Marcel  a fost desemnat  presedinte de sedinta. 

           Luand in dezbatere expunerea de motive inregistrata sub nr 348din 28.02 2011si 

proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Bunesti ,precum si raportul de specialitate al 

compartimentului de resort inregistrat sub nr349 din 28.01.2011  prin care se propune 

aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General  al comunei 

Bunesti ” pina la aprobarea documentatiei noului Plan Urbanistic General. 

          Avand in vedere raportul comisiilor de specialitate inregistrat sub nr533 din 4.02.        

2011 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare  si raportul de avizare al legalitatii 

nr534  din 7.02.2011 intocmit de secretarul comunei. 

         In temeiul art 56 alin 4 din Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritotiului si 

urbanismul ,cu modificarile si complectarile ulterioare : 

         In temeiul art 6 din Legea nr 53/2003 privind transparenta decizionala. 

         In conformitate cu prevederile art 36 alin 1 si alin 5 lit c   din Legea nr 215/2001 privind 

administratia publica locala ,republicata cu modificarile si complectarile ulterioare  cu un nr 

10 din 11 adopta urmatoarea: 

                                 

                                                             HOTARARE 

    Art. 1.  

         Se aproba  prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al 

comunei Bunesti pana la aprobarea documentatiei noului Plan Urbanistic General . 

 

   Art. 2.  Primarul comunei Bunesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 

hotarari prin intermediul compartimentului  de urbanism ,iar secretarul comunei va asigura 

comunicarea acesteia Institutiei Prefectului-judetul Valcea in vederea exercitarii controlului 

de legalitate ,primarului comunei Bunesti, compartimentului responsabil cu punerea in 

executare si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului local. 
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