
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL şi Regulam entul Local de 

U rbanism  al comunei Coşna, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.6504 din 05.12.2017, prezentată de primarul 

comunei Coşna şi raportul nr.183 din 12.01.2018 la compartimentului urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava;

-Avizul unic nr.41 din 26.09.2017 al Consiliului Judeţean Suceava;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului local Coşna înregistrat sub nr.461 
din 25.01.2018;

Având în vedere: prevederile:
- art.46 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările şi 

completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 

cu modificările ş completările ulterioare;
- H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare;
-Legii nr.41/1995 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 

privind protejarea patrimoniului cultural naţional;
-Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului;
-Legii nr.7/1996 a cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;
în temeiul art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(l), litera „b” din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.Se aproba PLANUL URBANISTIC GENERAL şi Regulamentul Local de 
Urbanism al comunei Coşna, proiect nr. AMB-12-0A5, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Planul Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism aferent localităţilor 
componente ale comunei va constitui, începând cu data aprobării prezentei hotărâri,baza 
legala a aprobărilor certificatelor de urbanism, autorizaţii de construire şi planurilor de 
dezvoltare economico-sociale ulterioare.

Art.3. Prezentul Plan Urbanistic General si Regulament local de Urbanism aferent localităţilor



componente ale comunei va avea valabilitate timp de 10 ani până in luna ianuarie 2027.
Art.4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei, în vederea ducerii Ia îndeplinire şi va fi adusă 
la cunoştinţă publică prin afişare şi se va comunica Instituţiei Prefectului, judeţul Suceava, 
pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege.

CONTRASEMNEAZĂ, 
SecretaruÎţ^oinunei, 
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