U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4580 DIN 07.04.2020
(cu privire la:” îndreptarea unor erori materiale constatate în cadrul Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism(PUG +RLU)
ale Comunei Tomești, Județul Iași, aprobate prin H.C.L. Tomești nr. 70 din 07.10.2014”)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
având în vedere:
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4579 din 07.04.2020 întocmit de doamna Calistru AntonelaNicoleta, inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Tomești, în baza
referatului de îndreptare înaintat de Arhitect Florin Mrejeru, asociat unic al S.C. FLOYD PROJECT S.R.L., prin care
aduce la cunoștința primarului comunei despre necesitatea adoptării unei hotărâri a Consiliului Local Tomești cu privire
la îndreptarea unor erori materiale constatate în Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism (PUG
+RLU) ale Comunei Tomești, Județul Iași, aprobate prin H.C.L. Tomești nr. 70 din 07.10.2014, raport întocmit în
temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4580 din 07.04.2020 cu privire la:”îndreptarea unor erori materiale
constatate în Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism (PUG +RLU) ale Comunei Tomești,
Județul Iași, aprobate prin H.C.L. Tomești nr. 70 din 07.10.2014, în baza referatului de specialitate cu nr. 4579 din
07.04.2020 al Compartimentului de urbanism din cadrul Primăriei Comunei Tomești și a referatului de îndreptare
înaintat de Arhitect Florin Mrejeru, asociat unic al S.C. FLOYD PROJECT S.R.L.”, proiect întocmit de către
Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din
O.U.G. nr. 57/2019-Codul administrativ;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus, avize emise în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
-H.C.L. Tomești nr. 70 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea:”Planului Urbanistic General(PUG) și a
Regulamentului Local de Urbanism(R.L.U), ale Comunei Tomești, Județul Iași”
dând citire : Ghidului GP 038/1999, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 13N/10.03.1999 și a GM 007/2000,
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 21N/10.04.2000;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate; H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism, republicată; Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – Secţiunea a IV a – Reţeaua de localităţi; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism; Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, rep., cu modificările ulterioare;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (c) şi alin. (6) lit. (c) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (e) și (g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, şi din considerentele prezentate

hotărăște
ART.1. Se aprobă îndreptarea unor erori materiale din Planul Urbanistic General și Regulamentul
Local de Urbanism (PUG +RLU) ale Comunei Tomești, Județul Iași, documentații întocmite de S.C. FLOYD
PROJECT S.R.L, - Proiect nr. 12/2011 și aprobate prin H.C.L. Tomești nr. 70 din 07.101.2014, astfel cum
rezultă din referatul de specialitate cu nr. 4579 din 07.04.2020 al Compartimentului de urbanism din cadrul
Primăriei Comunei Tomești și din referatul de îndreptare înaintat de Arhitect Florin Mrejeru, asociat unic al
S.C. FLOYD PROJECT S.R.L., prevăzute în Anexele, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tomești, spre luare la cunoștință și ducere la îndeplinire.
ART.3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi, în vederea verificării legalităţii acesteia, Compartimentului urbanism din cadrul
Primăriei Comunei Tomești, O.C.P.I. Iași, Consiliului Județean Iași-Direcția Arehitect-Șef, altor autorități sau
instituții publice abilitate, persoane fizice sau juridice interesate, prin grija secretarului general UAT Tomești.
Adoptată azi: 09.04.2020

Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general UAT,
Gabriel Mancaș

