
    R O M Â N I A 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA ROMÂNEȘTI 

 CONSILIUL LOCAL ,                                                                                                                          

 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Românești, județul Botoșani și a 

Regulamentului local de Urbanism 

        Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 29 

iunie 2021; 

        Văzând referatul de specialitate  nr. 2510 din 10.05.2021 întocmit de către domnul Burciu Cezar, 

responsabil urbanism și amenajarea teritoriului comunei Românești, județul Botoșani; 

         Analizând referatul de aprobare nr. 2523 din 10.05.2021 a primarului  comunei  Românești, 

județul Botoșani prin care se propune actualizarea  Planului  Urbanistic General al comunei 

Românești, județul Botoșani și a Regulamentului local de urbanism; 

        Văzând Raportul de avizare al : 

Comisiei pentru programe de dezvoltare economică, buget finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al comunei, agricultură, protecția mediului servicii și comerț; 

 Comisiei pentru  învățământ, sănătate, protecție socială, activitate sportivă și de agrement; 

Comisie pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, a drepturilor și 

libertăților cetățenești ; 

     Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea  executării  lucrărilor de 

construcții,republicată, cu modificările și completările ulterioare  , ale art. 46 din  Legea nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul  art.129 alin.(1) și (2) lit.,,b,, și art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

       Art.1.  Se aprobă  actualizarea Planului Urbanistic General  al comunei Românești, județul 

Botoșani și a Regulamentului local de urbanism . 

       Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Românești, 

în termenul prevăzut de lege  Instituției  Prefectului Județului Botoșani, Primarului comunei 

Românești, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

Consiliului local Românești și în Monitorul Oficial  al instituției. 

 

     PREȘEDIN TE  DE ȘEDINȚĂ , 

   Consilier,                                                                                   Contrasemnează, 

         Bîrsan Lică                                                                           Secretar general , 

                                                                                                      Magdalina RUSU 
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