
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE nr. 56 
  Din 27 iunie  2017* 

 
PRIVIND: oportunitatea și necesitatea actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TĂTĂRANU, 

județul VRANCEA și a Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU 
 

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat prin Sentinţa Civilă nr. 
5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 4219/20.06.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din 27.06.2017 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui Bărbieru Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 

4253/20.06.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 

înregistrat sub  nr. 4254/20.02.2017; 
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4335 din 23.06.2017 a primarului Comunei TĂTĂRANU, dl. Bănel Bărbieru; 
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3; 
Având în vedere HCL nr.  8 din 27.06.2001 prin care a fost aprobat PLANUL URBANISTIC GENERAL al Comunei TĂTĂRANU, și 

Regulamentul Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU; 
Având în vedere prevederile HCL nr. 4 din 30.01.2016 prin care a fost aprobată prelungirea termenului de valabilitate al Planului 

Urbanistic General al Comunei TĂTĂRANU, cu 3 ani, până la data de 31.12.2018; 
Având în vedere prevederile HG nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea elaborării și/sau actualizării 

planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 190 din 10 iulie 2013 care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, precum și în Ghidul privind metodologia și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General 
(Reglementare Tehnică – indicativ GP038/1999), ghid aprobat cu Ordinul nr. 13 din 10.03.1999 al Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării 
Teritoriului Art. 46. - (1) „Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă 
principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare 
unitate administrativteritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a 
factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale" și alineatul (1^3) “Termenul de valabilitate a Planului urbanistic 
general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea 
în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate." 

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea, nr. 390 din 23 mai 2016; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 423 din 6 iunie 2016; 

Având în vedere prevederile Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 
Având în vedere prevederile art. 36, alin (2), lit.*b* și *d*, ali.(6), lit.*a*, respectiv art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 45, alin (1) și  art. 115, alin (1), lit.*b* din Legea nr. 215/2001administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 
 

P R O P U N :  
 

Art.1. Se aprobă necesitatea actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Comunei TĂTĂRANU, județul 
VRANCEA și a Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU. 

Art.2. Se aprobă necesitatea contractării serviciilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei 
TĂTĂRANU, județul VRANCEA și al Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU. 

Art.3. Primarul comunei TĂTĂRANU va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul de 
achiziții publice.  

Art.4. Prezenta Hotărâre se va comunica Instituției Prefectului județului VRANCEA, Primarului comunei TĂTĂRANU, 
direcțiilor și serviciilor interesate, pentru ducerea la îndeplinire.  

 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 56 
  Din 27 iunie  2017* 

 
PRIVIND: oportunitatea și necesitatea actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TĂTĂRANU, 

județul VRANCEA și a Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU 
 

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat prin Sentinţa Civilă nr. 
5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 4219/20.06.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din 27.06.2017 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui Bărbieru Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 

4253/20.06.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 

înregistrat sub  nr. 4254/20.02.2017; 
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4335 din 23.06.2017 a primarului Comunei TĂTĂRANU, dl. Bănel Bărbieru; 
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3; 
Având în vedere HCL nr.  8 din 27.06.2001 prin care a fost aprobat PLANUL URBANISTIC GENERAL al Comunei TĂTĂRANU, și 

Regulamentul Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU; 
Având în vedere prevederile HCL nr. 4 din 30.01.2016 prin care a fost aprobată prelungirea termenului de valabilitate al Planului 

Urbanistic General al Comunei TĂTĂRANU, cu 3 ani, până la data de 31.12.2018; 
Având în vedere prevederile HG nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea elaborării și/sau actualizării 

planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 190 din 10 iulie 2013 care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, precum și în Ghidul privind metodologia și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General 
(Reglementare Tehnică – indicativ GP038/1999), ghid aprobat cu Ordinul nr. 13 din 10.03.1999 al Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării 
Teritoriului Art. 46. - (1) „Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă 
principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare 
unitate administrativteritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a 
factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale" și alineatul (1^3) “Termenul de valabilitate a Planului urbanistic 
general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea 
în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate." 

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea, nr. 390 din 23 mai 2016; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 423 din 6 iunie 2016; 

Având în vedere prevederile Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 
Având în vedere prevederile art. 36, alin (2), lit.*b* și *d*, ali.(6), lit.*a*, respectiv art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 45, alin (1) și  art. 115, alin (1), lit.*b* din Legea nr. 215/2001administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

Art.1. Se aprobă necesitatea actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Comunei TĂTĂRANU, județul 
VRANCEA și a Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU. 

Art.2. Se aprobă necesitatea contractării serviciilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei 
TĂTĂRANU, județul VRANCEA și al Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU. 

Art.3. Primarul comunei TĂTĂRANU va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul de 
achiziții publice.  

Art.4. Prezenta Hotărâre se va comunica Instituției Prefectului județului VRANCEA, Primarului comunei TĂTĂRANU, 
direcțiilor și serviciilor interesate, pentru ducerea la îndeplinire.  
    
PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                       SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                             VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 11  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri” 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

- P R I M A R - 
                                                                      NR. 4253/20.06.2017; 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind: oportunitatea și necesitatea actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 

COMUNEI TĂTĂRANU, județul VRANCEA și a Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU 
 

Având în vedere HCL nr.  8 din 27.06.2001 prin care a fost aprobat PLANUL URBANISTIC 
GENERAL al Comunei TĂTĂRANU, și Regulamentul Local de Urbanism de la nivelul Comunei 
TĂTĂRANU; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 4 din 30.01.2016 prin care a fost aprobată prelungirea termenului 
de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei TĂTĂRANU, cu 3 ani, până la data de 
31.12.2018; 

Având în vedere prevederile HG nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind 
finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de 
urbanism; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 190 din 10 iulie 2013 care aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 
februarie 2011, precum și în Ghidul privind metodologia și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General 
(Reglementare Tehnică – indicativ GP038/1999), ghid aprobat cu Ordinul nr. 13 din 10.03.1999 al 
Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului Art. 46. - (1) „Planul urbanistic general are atât 
caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de 
planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de 
dezvoltare. Fiecare unitate administrativteritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul 
urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi 
a necesităţilor locale" și alineatul (1^3) “Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se 
prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 5 ani de la 
data depăşirii termenului de valabilitate." 

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice a apărut în Monitorul Oficial, 
Partea, nr. 390 din 23 mai 2016; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 423 din 6 iunie 
2016; 

Față de cele prezentate mai sus, consider proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și propunem 
aprobarea lui în ședința ordinară din 27.06.2017. 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



R O M A N I A 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
                                                          Nr.  4254/20.06.2017; 
 

       
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind: oportunitatea și necesitatea actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 

COMUNEI TĂTĂRANU, județul VRANCEA și a Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU 
 

 
 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 

4253/20.06.2017;   
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4335 din 23.06.2017 a primarului 

Comunei TĂTĂRANU, dl. Bănel Bărbieru; 
Având în vedere HCL nr.  8 din 27.06.2001 prin care a fost aprobat PLANUL 

URBANISTIC GENERAL al Comunei TĂTĂRANU, și Regulamentul Local de Urbanism 
de la nivelul Comunei TĂTĂRANU; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 4 din 30.01.2016 prin care a fost aprobată 
prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei 
TĂTĂRANU, cu 3 ani, până la data de 31.12.2018; 

Consider  proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și propunem aprobarea lui în 
ședința ordinară   din 27.06.2017. 
 
 

 

 

Consilier urbanism 
Băilă Cristian, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  ordinii și 
liniștii publice, drepturilor cetățenilor 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 27.06.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 – 
Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  
hotărâre privind: oportunitatea și necesitatea actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI 
TĂTĂRANU, județul VRANCEA și a Regulamentului Local de Urbanism de la nivelul Comunei TĂTĂRANU 

              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ 
“abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
                                                                    
                                                Președintele comisiei, 
                                            DIMA Oana – Maria – preşedinte___________ 
                                                 
                                                       Membri: 

                         SON Alexandru_____________ 
                          POIANĂ Neculai ____________ 

                              DUMITRACHE Tomiţă_________ 
                        PETREA Neculai___________ 

                                                                         MATEI Georgel___________ 
                             DRAGOSTIN Ionel____________ 
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