
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea H.C.L. nr. 54/19.07.2013 privind prelungirea valabilității 

Planului Urbanistic General al Comunei Domnești, județul Ilfov  
 

Consiliul Locala al comunei Domnești întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

Având în vedere: 

• Expunerea de motive a primarului comunei Domneşti; 

• Referatul Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritoriala si Cadastru; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 54/19.07.2013 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic 
General al Comunei Domnești, judetul Ilfov; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 18/22.12.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic General al 
comunei Domnesti; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 4/08.03.2010 privind reactualizarea si extinderea Planului 
Urbanistic General al comunei Domnesti; 

• Adresa Ministerului Culturii-Directia Judeteana Pentru Cultura Ilfov nr. 1590/07.12.2015. 
Ținând cont de: 

• prevederile Legii nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul: 

• prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu prevederile art. 46 
alin. (13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative – republicată, 

 
În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 – Se modifică Art. 1 al H.C.L. nr. 54/19.07.2013 și va avea următorul cuprins: 
”Se aprobă prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Domnești, jud. Ilfov, 

până la data aprobării noii documentaţii aflată în curs de elaborare, dar nu mai târziu de 22 decembrie 
2020.” 

Art.2 – Primarul localității va lua măsurile ce se impun pentru finalizarea noului Plan Urbanistic 
General al Comunei Domnești, până la termenul prevăzut mai sus. 

Art.3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija 
secretarului. 

 
Inițiator, 
Primar 

Boșcu Ninel Constantin 
 

          Vizat de legalitate, 
                   Secretar 
              Zanfir Maria 



 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 54/19.07.2013 privind prelungirea valabilității 
Planului Urbanistic General al Comunei Domnești, județul Ilfov  

 
 
 

Conform art. 46, alin. (1)3 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, modificat prin Legea nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 

din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: 

“Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, 

pe bază de hotărâre a Consiliului Local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la 

intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 10 ani de la data 

depăşirii termenului de valabilitate.” 

Planul Urbanistic General are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de 
reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza 
legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.  

Fiecare unitate administrativ teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe 
Planul Urbanistic General, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani. 

PUG – ul actual a mai fost prelungit prin HCL nr. 54/2013 până la 31.12.2015, dar 
întrucât procedura de elaborare a Planului Urbanistic General este destul de anevoioasă - 
obținerea avizului de la Ministerul Culturii potrivit adresei nr. 1590/07.12.2015, inregistrata la 
Primaria comuna Domnesti sub nr. 23630/10.12.2015 - este nevoie ca actualul PUG să fie 
prelungit până la aprobarea celui nou, dar nu mai târziu de 22.12.2020. 

Propun prelungirea termenului de valabilitate al Planulului Urbanistic General al 
Comunei Domnești până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult 
de 10 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi anume 
până la data de 22 decembrie 2020. 

 
 
 
 

PRIMAR 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 

Având în vedere Legea nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, exista posibilitatea ca termenul de valabilitate a 
PUG-ului să fie prelungit până la elaborarea celui nou, dar nu mai tarziu de 30.12.2020. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2013 care prin art. I pct. 22 a modificat alin. 
(13) al art. 46 din cap. IV sectiunea 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanism, modificată,  PUG–ul actual a mai fost prelungit prin HCL nr. 54/2013 până la 
31.12.2015. 

Întrucât procedura de elaborare a Planului Urbanistic General este destul de anevoioasa 
- obținerea avizului de la Ministerul Culturii potrivit adresei nr. 1590/07.12.2015, inregistrata la 
Primaria comuna Domnesti sub nr. 23630/10.12.2015 - este nevoie ca actualul PUG să fie 
prelungit până la aprobarea celui nou, dar nu mai târziu de 22.12.2020. 
 
 

 
 
 

Compartiment Urbanism, Amenajare Teritorială si Cadastru, 

Ref. pr. Mihai Isabella 

 

 


