
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRĂRE 
privind avizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG) al comunei Coloneşti, judeţul 

Bacău partea scrisă și desenată împreună cu Regulamentul local de urbanism 
 
 

Consiliul Local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
27.02.2014, 
Avănd în vedere: 
Proiectul de hotărăre nr.686 din 19.02.2014, Expunerea de motive al primarului nr.685 din 
19.02.2014 și Raportul de specialitate nr.684 din 19.02.2014 al d-lui Felea Gheorghe, technician în 
cadrul Compartimentului ethnic, urbanism, amenajarea teritoriului și arhivă din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Colonesti judetul Bacău privind avizarea Planului Urbanistic 
General (PUG) al comunei Coloneşti, judeţul Bacău partea scrisă și desenată împreună cu 
Regulamentul local de urbanism; 
În baza Legii 351/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului national; 
Prevederile art. 46 şi art. 46^1, 48^1 art. 49 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul cu modificările şi completările ; 
Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 
(P.A.T.U.)  
În temeiul art. 36, alin.(1), alin. (5), lit.c), art. 45, alin. (1) coroborat cu art.115, alin. (1), lit. b) și 
art.117 lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă avizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG) al comunei Coloneşti, 
judeţul Bacău partea scrisă și desenată împreună cu Regulamentul local de urbanism conform 
anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărăre.. 
 
Art.2.  Domnul Mîrzac Iancu Valentin, primarul comunei Coloneşti şi domnul Felea Gheorghe, 
referent pe probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
Art.3.  Secretarul comunei, d-l Brandiu Ionel, va comunica prezenta hotărâre Consiliului Judeţean 
Bacău, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, primarului comunei Coloneşti şi d-lui Felea 
Gheorghe, referent pe probleme de urbanism şi amenajare a teritoriului. 

 
       

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        Contrasemnează, 
              Dănăilă Corneliu                                                           SECRETAR 
                                                                                                     Brandiu Ionel 
 
 
Nr.12 
din.27.02.2014 
 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu ….. voturi, …… voturi împotrivă ….. abțineri. 
Au participat la sedinta ordinară un nr.de ……. consilieiri din 11 aleși. 


