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 H O T Ă R Â R E A  NR.85 
 din 26.07.2022 

 Privind: aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de 
 Urbanism (RLU) al Comunei Valea Mărului până la data aprobării noului 

 Plan Urbanistic General(PUG) și a noului Regulament Local de Urbanism (RLU) 
 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 1516/30.06.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  în  data  de 
 26.08.2022, orele 13,00; 
 Având în vedere: 
 -  HCL  nr.25/18.10.2012  privind  aprobarea  și  insușirea  în  patrimonial  comunei  a  ,,Planului  Urbanistic 
 General și Regulamnetul Local de Urbanism aferent localităților componente ale comunei Valea Mărului; 
 -  Prevederile  art.46  alin.(1^3)  din  Legea  nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  și  urbanismul,  astfel 
 cum  acesta  a  fost  modificat  prin  OUG  nr.51/2018  din  21  iunie  2018  pentru  modificarea  Legii  nr.  350/2001 
 privind  amenajarea  teritoriului  și  urbanismul  și  pentru  prorogarea  unor  termene,  aprobată  prin  Legea 
 nr.277/2018; 

 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 1517/30.06.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 

 1518/30.06.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale  art.  140,  alin.  1, 

 precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art. 1.  Se aprobă prelungirea valabilității Planului  Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de 
 Urbanism (RLU) al Comunei Valea Mărului până la data aprobării noului Plan Urbanistic General(PUG) și a 
 noului Regulament Local de Urbanism (RLU) dar nu mai tarziu de  31 octombrie 2032  . 
 Art.  2.  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul  comunei  Valea  Mărului 
 judeţul Galaţi. 
 Art.4.  Prezenta  hotărare  se  comunică  in  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  in  termenul 
 prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  Prefectului  judetului  Galați  și  se  aduce  la  cunoștință 
 publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Marin Gigel 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 
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