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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a 

Planului Urbanistic General al Comunei Lozna și a 

Regulamentului Local de Urbanism 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 

  întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 Februarie 2022 

  

Având în vedere: 

 art. 121, alin. 1 din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani nr. 
363/04.02.2022; 

 raportul de specialitate nr. 364/04.02.2022 întocmit de domnul 
BUHASCHI Iulian, consilier superior în cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Lozna, persoană responsabilă în domeniul 
urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării 
lucrărilor de construcții la nivelul Comunei Lozna în baza Dispoziției 
Primarului nr. 22 din 08.03.2017; 

 H.C.L. nr. 31/28.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic General 
al Comunei Lozna, județul Botoșani; 

 H.C.L. nr. 26/30.09.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate 
al Planului Urbanistic General al Comunei Lozna, județul Botoșani; 

 art. 271, lit. b), art. 46, alin. (16), alin. (17), alin. (18) și alin. (4), art. 56, 
alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 21, art. 23, alin. (2), art. 31, alin (4) din anexa la Ordinul M.D.R.A.P. 
nr. 233/2016 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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 art. 3, art. 4, art. 9, alin. (1) și art. 22 din Anaxa la Ordinul M.D.R.T. nr. 

2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 

a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu republicată; 

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (2), lit. c), alin. 6, lit. c), art. 136, 
alin. (1), art. 139, alin. 3, lit. e), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1) 
şi alin. (2), art. 198, alin (1) şi alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

hotărăşte: 
 

Art. 1  Consiliul Local al Comunei Lozna aprobă iniţierea 

demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Lozna şi 

a Regulamentului Local de Urbanism. 

 

Art. 2 Desemnează pe domnul BUHASCHI Iulian, consilier superior 

în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lozna, persoană 

responsabilă în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării 

executării lucrărilor de construcții la nivelul Comunei Lozna în baza Dispoziției 

Primarului nr. 22 din 08.03.201 ca persoană responsabilă cu informarea şi 

consultarea publicului pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind 

informarea şi consultarea publicului, în toate etapele procesului de 

actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Lozna şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 

 
Art. 3  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, 

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
 
Art. 4       Primarul Comunei Lozna prin Compartimentul de specialitate 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 5   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimentului financiar – contabil din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului, 
- Consiliului Județean Botoșani. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

DUMITRAȘ Laurenţiu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  

 
 
 
 

Viză control financiar preventiv, 
 Consilier superior, 
 LAZĂR Verginia 

 
 
 
 
 
 
 
Lozna 
Nr. 7 din 25 Februarie 2022 
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