
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA MĂGURA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic 
General si a Regulamentului  local de urbanism al comunei Magura 

 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura, 
 Având in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei Măgura, înregistrată 
sub nr. 22  din 19 februarie 2021 prin care se propune prelungirea 
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a 
Regulamentului  local de urbanism al comunei Magura; 
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat  sub nr. 
24 din 19 februarie 2021; 
-raportul de specialitate al compartimentului buget înregistrat  sub nr. 
23 din 19 februarie 2021; 
-avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotărâre; 
 -avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia 
mediului si turism; 
-Hotararea Consiliului Local al comunei Magura din privind aprobarea 
Planului Urbanistic General al comunei Magura nr. 20 din 13     
aprilie 2011 
-În baza prevederilor art. 30 alin (1) din Ordinul 233 din 26.02.2016 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; 

-Prevederile art 46 , alin (1) si alin (1ˆ3) din Legea 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul ; 
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit “c” si alin (6) lit “c” , ale art. 

139 alin (3) , ale art 140 alin.(1) si ale  196, alin. (1) litera „a” din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
    Art.1.Se aproba prelungirea termenului de valabilitate a 
Planului Urbanistic General si a Regulamentului  local de urbanism al 
comunei Magura pe o perioada de 10 ani. 



Art.2. Secretarul general al comunei  Măgura,județul Buzău, va 
comunica  prezenta hotărâre instituţiilor autorităţilor şi persoanelor 
interesate și o va face publică pe pagina de internet 
,,wwwcomunamagura.ro,, și în Monitorul Oficial Local. 

 
   Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
   Consilier  Gabriel Mihalcea                Secretar general al comunei, 
           Otilia-Valentina Niță 
 
   
 
 
Măgura, 31 martie  2021 
Nr.13 

 
 

 
 
 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 
Măgura în şedinţa ordinară din 31 martie 2021, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul 
administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi 
impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ consilieri locali 
prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
  
 
 

 


