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ROMÂNIA                            Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretar, 
COMUNA CRASNA                    Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL         

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
 Planului Urbanistic General al comunei Crasna 

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 
-  expunerea de motive a primarului nr.., raportul compartimentului de resort cu nr….. şi 

avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
-  prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
- Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriul şi 

urbanismul cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru prorogarea unor termene; 
În temeiul art. 36 alin.(1) şi alin.(5) lit.”c”, art.45 din Legea nr.215/2001 al administraţiie 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
comunei Crasna până la aprobarea noului Plan Urbanistic General al comunei Crasna, dar nu mai 
târziu de data de 31 decembrie 2023. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul și viceprimarul 
comunei. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primar; 
 -Viceprimar; 
 -Compartiment urbanism – amenajarea teritoriului; 
 -site:www.primariacrasna.ro; 
 -Dosar Hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

 
BOGYA MIKLOS 

Voturi:_________”pentru” 
________”abţineri” 
_______”împotriva” 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.6472/23.07.2018. 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 

 Planului Urbanistic General al comunei Crasna 
 

 
 Planul urbanistic general reprezintă documentaţia de urbanism cu caracter 
director şi de reglementare şi este principalul instrument de planificare operaţională , 
constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. 
Fiecare unitate administrativ – teritorială are obligaţia să îşi întovmească şi să îşi 
aprobe Planul urbanistic general , care se actualizează periodic la cel mult 10 ani. 

În conformitate cu prevederile art. 56 alin.(4) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriul şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, 
perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice abilitate să aprobe 
documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acestuia. 
 Având în vedere că PUG - ul comunei Crasna se află în faza de elaborare, 
propun prelungirea perioadei de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
comunei Crasna până la aprobarea documentaţiei noului Plan Urbanistic General, dar 
nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023, conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru prorogarea unor termene. 

Având în vedere și Notificarea Consiliului județean Sălaj cu 
nr.9853/05.07.2018 prin care se solicită prelungirea termenului de valabilitate  a 
PUG-ului în baza OUG nr.51/2018 este necesară și oportună aprobarea proiectului de 
hotărâre. 

Supunem aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna. 

 

PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        BOGYA MIKLOS 
Nr.. 

 
RAPORT 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
 Planului Urbanistic General al comunei Crasna 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 56 alin.(4) din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriul şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, 
perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice abilitate să aprobe 
documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acestuia. 
 Palnul urbanistic general reprezintă documentaţia de urbanism cu caracter 
director şi de reglementare şi este principalul instrument de planificare operaţională , 
constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. 
Fiecare unitate administrativ – teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi 
aprobe Planul urbanistic general , care se actualizează periodic la cel mult 10 ani. 
 Având în vedere că actualizarea PUG - ul comunei Crasna se află în faza de 
elaborare, propun prelungirea perioadei de valabilitate al Planului Urbanistic General 
al comunei Crasna până la aprobarea documentaţiei noului Plan Urbanistic General, 
dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023, conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru prorogarea unor termene. 

Având în vedere și Notificarea Consiliului județean Sălaj cu 
nr.9853/05.07.2018 prin care se solicită prelungirea termenului de valabilitate  a 
PUG-ului în baza OUG nr.51/2018 este necesară și oportună aprobarea proiectului de 
hotărâre. 

Supunem aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
perioadei de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna. 

 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

VINCZE ALEXANDRU 

 
 


