
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

HOTĂRÂ  RE  
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a  Planului Urbanistic 

General al comunei Cocora şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
            Având în vedere:
            -prevederile art.46 alin.(1^1), alin.(1^3 si art.49 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată de O.U.G. nr.7/2011;
            -avizul nr.02/29.05.2012 emis de Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Examinand:
-expunerea de motive nr.1908/02.07.2012 a primarului comunei Cocora;

            -raportul nr.1855/27.06.2012 întocmit de către referentul cu probleme de urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  prin care se propune aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cocora  până la aprobarea 
documentaţiei noului Plan Urbanistic General;
            -raportul de avizare nr.1975/10.07. al comisiei juidice si de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi  urbanism, muncă şi protecţie socială.

În temeiul  art. 36 alin.(1) lit.,,c'' si alin.(5) lit.,,c'', coroborat cu art.45 din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. - Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General 
al  comunei  Cocora şi  a Regulamentului  Local  de Urbanism aferent  acestuia,  aprobat  prin 
Hotărârea  Consiliului  Local  nr.26/05.09.2002,  până  la  intrarea  în  vigoare  a  noului  Plan 
Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa dar fără a depăşi 2 ani de la data 
expirării termenului de valabilitate.
            Art.2.-Primarul comunei Cocora, judetul Ialomiţa va aduce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                      DRAGOSIN AUREL

CONTRASEMNEAZĂ ,
                          p.Secretarul comunei,

                                                                                                    Stanciu Constantin
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           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR
Nr.1908/02.07.2012

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate
al Planului Urbanistic General al comunei Cocora şi a Regulamentului Local de

Urbanism aferent acestuia

                     Prin Hotărârea consiliului local nr.26/05.09.2002, Consiliul local al comunei 
Cocora a aprobat Planul Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa precum şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
                     Conform prevederilor legale perioada maximă de valabilitate  a P.U.G. este de 
10 ani.
                    Întrucât la data de 05.09.2012 expiră valabilitatea P.U.G., Primăria comunei 
Cocora a prevăzut în bugetul local fonduri în vederea demarării acţiunii de a actualizare a 
P.U.G.
                   Ordonanţa de Urgenţă a Guverbului nr.7/2011 prevede :
                   ,,Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General se prelungeşte pe bază de 
hotărâre a Consiliului local pînă la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General dar 
fără a depăşi  2 ani de la data expirării termenului de valabilitate".
                    Avand ]n vedere cele preyentate mai sus, propun Consiliului local Cocora spre 
debatere şi aprobare, prelungirea termenului de valabilitate a P.U.G. până la intrarea în 
vigoare a noului P.U.G. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.7/2011.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.1855/27.06.2012

R A P O R T
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al 

comunei Cocora, judetul Ialomiţa până la intrarea în vigoare a nolului Plan Urbanistic General

                                 Planul Urbanistic General este principalul instrument de planificare 
operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare 
urbanistică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
                                 Planul Urbanistig General al comunei Cocora precum si Regulamentul 
Local de Urbanism aferent acestuia a fost aprobat la data de 05.09.2002.
                                 In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, fiecare unitate administrtiv-teritorială are obligaţia să întocmească 
şi să aprobe Planul Urbanistic General care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.
                                Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.7/2011, vine în întâmpinarea 
administraţiilor publice locale, modificând Legea nr.350/2001, dând posibilitatea prelungirii 
termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General până la intrarea în vigoare a noului 
P.U.G. dar nu mai mult de 2 ani de la data expirării termenului de valabilitate.
                                 In acest sens am solicitat şi am obţinut avizul nr.02 din 29.05.2012 emis 
de Consiliul Judeţean Ialomiţa, pentru prelungirea valabilităţii documentaţiei-Planul 
Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, aviz în baza căruia se poate emite 
Hotărârea de prelungire a valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Cocora de către 
Consiliul local al comunei Cocora.
                                 În consecinţă propun Consiliului local al comunei Cocora spre dezbatere 
şi aprobare, prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa până la intrarea  în vigoare a noului Plan Urbanistic General.

REFERENT  URBANISM,
Vlad  Vasilica


