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Nr. 7361 din 13.11.2018 

 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul 

proiect de act normativ:  

 

Proiect de hotărâre privind initierea demersurilor de elaborare/actualizare înainte de 

expirarea termenului de valabilitate precum și de prelungirea a termenului de valabilitate a 

Planului urbanistic general al comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Proiectul de dispoziție, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:  

- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă 

decizională; 

- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi 

(panoul de afişaj);  

Proiectul de dispoziție se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul 

comunei Oţeleni.  

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data 

afişării şi până la data de 13.12.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare 

de recomandare privind proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice.  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de dispoziție, se vor transmite:  

- prin fax la numărul 0232/718.246  

- prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com  

- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat 

Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 707355 

- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,  

- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 

proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 

expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a 

definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;  

- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi  transmise 

în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea Robert, secretar de 

comună.  

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1),  



dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică.  

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi 

propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul 

de hotărâre privind initierea demersurilor de elaborare/actualizare înainte de expirarea 

termenului de valabilitate precum și de prelungirea a termenului de valabilitate a Planului 

urbanistic general al comunei Oțeleni, județul Iași ”  

 

Afișat astăzi, 13.11.2018 

 

 

p. Secretarul comunei , 

Lupu Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7359 din 13.11.2018 

privind initierea demersurilor de elaborare/actualizare înainte de expirarea termenului de 

valabilitate precum și de prelungirea a termenului de valabilitate a Planului urbanistic 

general al comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de _______ la 

care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai  

privind initierea demersurilor de elaborare/actualizare înainte de expirarea termenului de 

valabilitate precum și de prelungirea a termenului de valabilitate a Planului urbanistic general al 

comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene; 

Având în vedere prevederile art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 5 din 16 februarie 2001 privind aprobarea Planului 

de Urbanism General al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 40 din 14.04.2017 privind prelungirea Planului de 

Urbanism General al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 174/31.10.2018 întocmit de S.C. Urba Sistem 

Proiect SRL, înregistrat la unitatea noastră cu nr. 7104/31.10.2018; 

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Compartimentul urbanism și 

amenajare a teritoriului înregistrat la nr................ din data de ......................... 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni 

înregistrat la nr.___din_____________  

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr._____ din _______ 

la sediul și pe site-ul instituției; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) și alin. (5) lit c)  din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



 

ART.1 – (1) Se inițiază demersurile de elaborare/actualizare a Planului urbanistic general 

înainte de expirarea termenului de valabilitate. 

(2) Se prelungeste termenul de valabilitate a Planului urbanistic general, pana la intrarea 

in vigoare a noului Plan urbanistic general. 

ART.2 - Valabilitatea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de 

urbanism se extinde de drept pentru acele investitii care au inceput in timpul perioadei de 

valabilitate, pana la finalizarea acestora, in urmatoarele situatii: 

a) daca in timpul perioadei de valabilitate a fost inceputa, in conditiile legii, procedura de 

autorizare a executarii lucrarilor de construire/desfiintare; 

b) daca a fost demarata punerea in aplicare a reglementarilor privind circulatia juridica a 

terenurilor, stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de 

servituti publice; 

c) daca au fost initiate obiective de investitii de modernizare si/sau dezvoltare a 

infrastructurii tehnico-edilitare. 

ART.3 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.7358 din 13.11.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind initierea demersurilor de elaborare/actualizare înainte de 

expirarea termenului de valabilitate precum și de prelungirea a termenului de valabilitate 

a Planului urbanistic general al comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Având în vedere prevederile OUG nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene; 

Având în vedere prevederile art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 5 din 16 februarie 2001 privind aprobarea Planului 

de Urbanism General al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 40 din 14.04.2017 privind prelungirea Planului de 

Urbanism General al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 174/31.10.2018 întocmit de S.C. Urba Sistem 

Proiect SRL, înregistrat la unitatea noastră cu nr. 7104/31.10.2018; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.7360 din 13.11.2018 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind initierea demersurilor de elaborare/actualizare înainte de 

expirarea termenului de valabilitate precum și de prelungirea a termenului de valabilitate 

a Planului urbanistic general al comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Conform prevederilor art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare Planul urbanistic general are atat caracter 

director si strategic, cat si caracter de reglementare si reprezinta principalul instrument de 

planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de 

dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritoriala trebuie sa isi actualizeze la maximum 10 ani 

Planul urbanistic general in functie de evolutia previzibila a factorilor sociali, geografici, 

economici, culturali si a necesitatilor locale. 

 Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeste, pe baza de hotarare 

a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana la intrarea in vigoare a 

noului plan urbanistic general, cu conditia initierii demersurilor de elaborare/actualizare a 

planului urbanistic general inainte de expirarea termenului de valabilitate. 

Termenul prevazut la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru 

modificarea alin. (1
3
) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, 

aprobata prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 303/2015, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015, se proroga pana la data 

de 31 decembrie 2023. 

Actualizarea Planului urbanistic general reprezinta revizuirea reglementarilor urbanistice, 

a indicatorilor urbanistici propusi si a prevederilor planului initial prin aducerea acestora in acord 

cu legislatia in vigoare, tendintele de dezvoltare si cerintele de dezvoltare durabila 

socioeconomice si de mediu actuale, precum si actualizarea listei de proiecte de investitii 

necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, in baza unor studii de specialitate si a 

analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice in vigoare si a impactului acestora la 

nivelul localitatii, daca este cazul. 

Initierea demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general sau de prelungire a 

valabilitatii documentatiei in vigoare se aproba prin hotarare a Consiliului local/Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului/primarului general al municipiului 

Bucuresti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-sef. 

Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la  nivelul intregii unitati 

administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:  

a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu  teritoriul administrativ al 

localitatii; 

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de  circulatie;                                      

d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice;  

e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor 

arheologice reperate ;   

doc:1120008503/18
doc:1010035002/1
doc:1130013102/1
doc:1150030302/1


f
1
) zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare; 

g) formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;              

h) precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si 

plantate. 

i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile 

specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea 

constructiilor in aceste zone. 

j) zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri. 

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:                                                               

a) evolutia in perspectiva a localitatii; 

b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; 

c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a 

teritoriului national, zonal si judetean ; 

d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la 

masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea 

constructiilor in aceste zone.  

e) lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare; 

f) stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire; 

g)delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana. 

Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se 

coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii, in vederea implementarii 

prevederilor obiectivelor de utilitate publica. 

Prevederile alin. (5) se aplica in mod obligatoriu zonelor asupra carora este instituit un 

regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare. 

In vederea unei utilizari coerente si rationale a teritoriului localitatilor, zonele cu 

coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul 

urbanistic general si regulamentul local aferent."  

Planul urbanistic general pentru intravilan se intocmeste in format digital, pe suport 

grafic, la scari 1/1.000 - 1/5.000, dupa caz, iar in format analogic, la scara 1/5.000. Suportul 

topografic al planului de ansamblu al unitatii administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, 

furnizat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. Actualizarea suportului se poate face de 

catre autoritatile administratiei publice locale interesate, cu conditia avizarii acestuia de catre 

oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pe baza masuratorilor sau pe baza 

ortofotoplanurilor. 

Având în vedere prevederile OUG nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 5 din 16 februarie 2001 privind aprobarea Planului 

de Urbanism General al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 40 din 14.04.2017 privind prelungirea Planului de 

Urbanism General al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 174/31.10.2018 întocmit de S.C. Urba Sistem 

Proiect SRL, înregistrat la unitatea noastră cu nr. 7104/31.10.2018. 

Având în vedere cele prezentate consider că proiectul de hotărâre poate fi supus 

dezbaterii consiliului local.  

Consilier, 

Ing. Aștefanei Constantin 



 

 

 

 


