
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind inițierea demersurilor de actualizare Planului Urbanistic General al comunei Preutești și a 
Regulamentului de urbanism pentru Comuna Preutești 

 
Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
  -  Referatul de aprobare a primarului comunei, judeţul Suceava, d-l Vasiliu Ion, înregistrat sub  nr.11016 din 
20.01.2021; 
  - Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și mediul înregistrat sub nr.11074 din 
17.02.2021; 
-   Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat sub  nr.11152  
din 30.03.2021; 
-   Hotărârea Consiliului Local  Preuteşti nr.62 din  26.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic General al 
comunei Preutești și a Regulamentului Local de Urbanism; 
Având în vedere prevederile art.46 alin. (17)  - (18)  din Legea nr.350/2001 privind amenjarea teritoriului și 
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația publică, 
republicată. 
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.c) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1. Se aprobă  inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Preutești și a 
Regulamentului de urbanism aferent acestuia. 
Art. 2. Se aprobă suma de 150.000 lei în vederea finanțării lucrărilor de actualizare a Planului Urbanistic General al 
comunei Preutești și a Regulamentului de urbanism aferent acestuia. 
Art.3. Primarul comunei Preutești prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Preuteşti, primarului 
comunei Preuteşti, Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  
Preuteşti,   Instituţiei prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

Președinte de ședință, 
Cerbu Silvia  

 Preutești, 30.03.2021                                                                                              Contrasemnează 
 Nr.20                               Secretar  general comună 
                                                                                                                                   Iațcu Emilia   


