ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DODESTI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.
privind aprobarea si insusirea in patrimoniul comunei a "PLANULUI URBANISTIC
GENERAL SI REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
LOCALITATILOR COMPONENTE ALE COMUNEI DODESTI”
Avand in vedere:
- nota de fundamentare a d-nei primar Cerbu Loredana-Elena , privind aprobarea si insusirea in
patrimoniul comunei a PUG Dodesti, precum si referatul resposabilului cu problemele de
urbanism din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Dodesti .
-prevederile Legii nr. 289/2006 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul;
- Legii nr. 50/1991 republicata in 2004, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata prin Legea nr. 119/2005, Legea nr. 52/2006, Legea nr. 376/2006 si Legea nr. 117/2007;
- H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata in 2002 modificata
si completata prin HG 1180/2014.
-avizul unic nr. 16 emis de Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul
Consiliului Judetean Vaslui, la nr. 11389 din 25.10.2016.
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul CL Dodesti,
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată,
Consiliul Local al comunei Dodesti , judeţul Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba si se insuseste in patrimoniul comunei Dodesti "PLANUL URBANISTIC
GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT LOCALITATILOR
COMPONENTE ALE COMUNEI DODESTI, proiect nr. 11/2015, faza P.U.G.+R.L.U.
Art.2 Planul Urbanistic General si Regulament local de Urbanism aferent localitatilor componente
ale comunei Dodesti va constitui, incepand cu data aprobarii prezentei hotarari ,baza legala a
aprobarilor certificatelor de urbanism , autorizatii de construire si planurilor de dezvoltare
economico-sociale ulterioare .
Art.3 Prezentul Plan Urbanistic General si Regulament local de Urbanism aferent localitatilor
componente ale comunei Dodesti va avea valabilitate timp de 10 ani pana in data de 29 noiembrie
2026.
Art.4 Secretarul comunei Dodesti va comunica în copie prezenta hotărâre: Instituţia
Prefectului judeţului Vaslui, Consiliului judetean Vaslui, primarului comunei ,compartimentului
urbanism din cadrul aparatului propriu , prin afisaj la cunostinta publica.
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