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privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic 

General al orawlui Comane§ti, jud. Bacau *i a Regulamentului aferent 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Bacãu, intrunit in sedinta ordinara 
din 20.12.2021 

Avand in vedere: 
- Raportul nr. 49608 din 07.12.2021, formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orawlui Comane§ti, prin care propune 
prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orawlui 
Comanqti, jud. Bacau §i a Regulamentului aferent; 

- Referatul de aprobare al Primarului ora§ului Comane§ti, nr. 49608/b din 
07.12.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In conformitate Cu: 

- Planul Urbanistic General al ora§ului Comane§ti §i Regulamentul General de 
Urbanism, aferent; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, Cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului i urbanismul i pentru prorogarea unor termene. 

In temeiul art. 129, aim. 6, lit. c, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit, a, si art. 197 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta urmatoarea 
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Art.1  Consiliul Local Comanqti aproba prelungirea termenului de valabilitate a 
Planului Urbanistic General al orawlui Comane§ti, jud. Bacau §i a Regulamentului 
aferent, pana la data aprobarii noului Plan Urbanistic General si Regulamentul aferent, 
nu mai tarziu de data 31.12.2023. 

Art.2  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului ora§ului Comane*ti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Orawl Comane§ti, pentru ducere la 
indeplinire si poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul 
Bacau. 
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Din 20.12.2021  
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Contrasemneaza, 
Secretar general 

jurist Daniela Chirilã 


