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HOTĂRÂRE 
privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului 

Urbanistic General al Comunei Lozna, județul Botoșani 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 

  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 Septembrie 2021 

  

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. 
2253/02.09.2021; 

 raportul de specialitate 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 nr. 
2258/02.09.2021; 

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

 art. 46, alin. 13 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. II din O.U.G. nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
modificat prin art. II din Legea nr. 303/2015 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; 

 art. III din O.U.G. nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor 
termene; 
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 Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 avizul favorabil nr. 16707/29.09.2021 al Consiliului Județean Botoșani; 

 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. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit c, 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  Aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului 
Urbanistic General al Comunei Lozna, județul Botoșani, adoptat prin H.C.L. nr. 
31/28.09.2011 până la aprobarea noului Plan Urbanistic General dar nu mai 
târziu de 31 Decembrie 2023. 

Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art. 3       Primarul Comunei Lozna prin Compartimentul de specialitate 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Consiliului Județean Botoșani. 

 

 

 

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

BURLACU Mihai MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  

 
 
Lozna 
Nr. 26 din 30 Septembrie 2021 
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