
 
 

    ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PĂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
           
               
 
             HOTĂRÂRE 

privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si 
Regulamentului de urbanism pana la aprobarea noului  Plan Urbanistic 

General si Regulamentului de urbanism care se afla in faza finală de avizare 
Consiliul local al comunei Pârscov. 
Avand in vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Pârscov , privind 
prelungirea valabilitatii  PUG si Regulamentului de urbanism pana la 
aprobarea noului  Plan Urbanistic General si Regulamentului de 
urbanism care se afla in faza finala de avizare , inregistrata la 
nr.353/21.01.2019 ; 

- raportul de specialitate al secretarului comunei Pârscov,inregistrat 
la nr.354/21.01.2019; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ,inregistrate 
la nr. 386 /22.01.2019 ; 

- Planul Urbanistic General si regulamentul de urbanism efectuat de 
Proiect SA Buzau , aprobat prin Hotararea Consiliului local 
nr.24/18.12.1999; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Pârscov nr.6/28.04.2016 
privind  prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si 
Regulamentului de urbanism pana la 30 decembrie 2018; 

- prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea constructiilor cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea 303/27.11.2015 pentru modificarea art.46 din Legea 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si art.II din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea 
alin 1 -3 al art 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
si urbanismului. 

In temeiul art. 36 alin 1 lit.  si art.45 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala 
                                                     

 H O T Ă R Ă Ș T E : 
  
Art.1.Se aprobă prelungirea valabilității Planul Urbanistic General si 

Regulamentul de urbanism al comunei Pârscov , pana la aprobarea noului  
Plan Urbanistic General si Regulamentului de urbanism care se află in faza 
finală de avizare. 
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Art.2.Primarul comunei Pârscov va aduce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
Art.3.Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor si instituțiilor interesate. 
Presedintele sedinței, 

                                                 
 

Consilier Mihăescu Eugenia 
 
 
 
 
Pirscov,22.o1.2019. 

Nr. 5. 
 
 
 

Contrasemnează, 
 
 

Secretar,Calen Neculai 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Pârscov in sedința 

de indată din data de 22.01.2019, cu respectarea prevederilor art.45 din Legea 215/2001 
a administratiei publice locale , republicata si actualizata , cu un numar de voturi 15 
pentru , - abtineri   si voturi - impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 
consilieri prezenti la sedinta. 
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