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HOTĂRÂRE  NR.69 
      privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General  
       şi a Regulamentului Local de Urbanism al oraşului Costeşti, judeţul Argeş,  
                                             aprobate prin H.C.L. nr.49/2008  
 
 

 
Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa ordinară, în data                         

de 27.11.2018; 
         Având în vedere: 

 Expunerea de motive a domnului Ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş, 
înregistrată sub nr.20214/20.11.2018; 

 Referatul de specialitate nr.18699/25.10.2018, întocmit de domnul Lupu Mircea, referent de 
specialitate în cadrul  aparatului de specialitate al primarului oraşului Costeşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Costeşti nr.49/2008; 

 Prevederile art.46 alin.(13) şi alin.(17), art.56 alin.(4) din Legea nr.350/2001, privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.51 din 21.06.2018, pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 

 Dispoziţiile art.30 alin.(1) din Ordinul nr.233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 

 art.36 alin.(1) şi alin.(5) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 art.115 alin (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
În temeiul dispoziţiilor art.45 (2) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                       
                                                              HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.Se aprobă iniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al oraşului 

Costeşti. 
        Art.2.Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a 
Regulamentului Local de Urbanism al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, aprobate prin H.C.L. 
nr.49/2008, până la aprobarea noului Plan Urbanistic General al oraşului Costeşti, dar nu mai târziu           
de data de 30 decembrie 2023. 
        Art.3.Primarul oraşului Costeşti prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
        Art.4.Prezenta hotărare se comunică prin grija secretarului către: 
      -Instituţia Prefectului Argeş; 
      -Primarul oraşului Costeşti; 
      -Compartimentul Urbanism; 
      -Compartimentul Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 
      -Serviciul Buget Contabilitate Impozite şi Taxe Locale; 
      -Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Judeţean Argeş.  
 
                                                                                            Dată astăzi: 27.11.2018 
                                                                                                     contrasemnează secretar oraş, 
                                                                                                                     Chiriţă Iuliana 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      STANCU DANIEL-SORIN 
 


