
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 
COMUNA SCRIOA~TEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind : aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistie General (P.U.G.) si al 
Regulamentului de Urbanism al Comunei Scrioastea, aprobat prin H.c.L. nr.lll11 
februarie 2005, eu modificarile si completarile ulterioare . 

Consiliul Local al eomunei Scrioastea, judetul Teleorman, eonvoeat In sedinta ordinara In 
data de 31. 01.2020 , 

A vand In vedere: 

Referatul de aprobare al Primarului Comunei Scrioastea, judetul Teleorman, inregistrat 
sub nr.163 din 14 ianuarie 2020 ; 
Raportul de speeialitate al responsabilului In domeniul urbanismului, inregistrat sub 
nr.323 din 22 ianuarie 2020 ; 
adresa Consiliului Judetean Teleorman nr.396 din 10 ianuarie 2020, inregistrata la 
Primaria Comunei Scrioastea sub nr.149 din 14 ianuarie 2020, eu privire la prelungirea 
valabilitatii P.u.G., 
prevederile art.23 ~i altele din Legea nr.501l991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, eu modificarile 
si completarile ulterioare; 
prevederile art.45 - 46 alin.13 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare ; 
prevederile O.D.G. nr.S5/20l2 pentru modifiearea alin.l ' al art.46 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul ; 
prevederile Legii nr.303/2015 pentru modifiearea art.46 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul ~i a art.II din 0.U.G.nr.S5/2012 ; 
prevederile O.U.G. nr.511201S pentru modifiearea Legii nr.350/2001 ; 
prevederile H.C.L. nr.lllll februarie 2005 privind aprobarea Planului Urbanistie 
General si a Regulamentului de Urbanism, pentru eomuna Scrioastea, judetul 
Teleorman; 
prevederile H.C.L. nr.4119 deeembrie 2013 privind prelungirea valabilitatii Planului de 
Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.u.G. Comuna Scrioastea ; 
prevederile H.C.L. nr.61l1 februarie 2015 privind modifiearea H.C.L. nr.41/9 deeembrie 
2013 privind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General si a Regulamentului 
de Urbanism aferent P.U.G. Comuna Scrioastea ; 
prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e), alin.(6) lit.e) din O.DG. nr.57/20l9 privind 

, Codul administrativ, eu modificarile si cornpletarile ulterioare. 
In temeiul prevederilor prevederilor art. 129, alin.(l), alin.(2), lit.e), alin.(6), lit.e), art.139, 

alin.(1), alin.(3), lit.e), eoroborat eu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, eu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.l. - Se aproba prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistie General 
(P.U.G) aprobat prin H.C.L. nr.l III I februarie 2005, eu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, 
pana la data intrarii in vigoare a noului Plan Urbanistie General, dar nu mai tarziu de 31 deeembrie 
2023. 



Art.2. _ Incepand cu data prezentei, orice prevedere contrara i~i inceteaza aplicabilitatea . 
Art.3. _ Prin grija Secretarului general al Comunei Scrioastea, Judetul Teleorman, prezenta 

hotarare va fi cornunicata Institutiei Prefectului _ Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Consiliului Judetean Teleorman, Primarului Comunei Scrioastea, si compartimentelor interesate, 
pentru cunoastere si aplicare . 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 

Contrasemneaza pt. legalitate, 
SECRETAR GENERAL al UA T, 

Elena CERNEA 
~~q 

SCRIOA~TEA, 
Nr. 5/31.01.2020 
Prezenta hotardre afost adoptata cu un numdr de 12 voturi "pentru ". _-_ voturi "impotriva", _-_ abtineri, 
din totalul de J 3 consilieri in functie din care J 2 prezerui . 


