
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BORLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

  H O T Ă R Â R E  
 

Privind aprobarea şi însuşirea în patrimoniul comunei a PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL şi a REGULAMENTULUI LOCAL DE 

URBANISM aferent localităţilor componente ale comunei BORLEŞTI 
 

 Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 
 
 Luând act de nota de fundamentare a primarului comunei şi referatul 
întocmit de specialistul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Borleşti şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Borleşti; 
 
 Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.289/2006 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 

- HG nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 

 
 Având în vedere avizul nr.15 din 23.06.2011 emis de Comisia tehnică 
de amenajarea teritoriului şi urbanism – Structura arhitect şef din cadrul 
Consiliului judeţean Neamţ; 
 În temeiul dispoziţiilor art.36 alin(5) lit”c”, şi ale art.45 alin(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1 – Se aprobă şi se însuşeşte în patrimoniul comunei Borleşti 
„PLANUL URBANISTIC GENERAL şi REGULAMENTUL LOCAL DE 
URBANISM” aferent localităţilor componente ale comunei Borleşti. 
 



 Art. 2 – Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de 
Urbanism aferent localităţilor componente ale comunei Borleşti, va 
constitui, începând cu data prezentei hotărâri, baza legală a aprobării 
certificatelor de urbanism, autorizaţii de construire şi planurilor economico-
sociale, ulterioare. 
 Art. 3 – Prezentul Plan Urbanistic General şi Regulament Local de 
Urbanism aferent localităţilor componente ale comunei Borleşti va avea 
valabilitate timp de 10 ani, până în data de 29.06.2021. 
 
 Art. 4 – Începând cu data emiterii prezentei hotărâri se abrogă HCL 
nr. 32/31.08.2009. 
 Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Puică Vasile 
 
 

                                                    Contrasemnează, 
                                                    Secretar Staicu Cristina 
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