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              H O T Ă R Â R E
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Raciu 

şi a Regulamentului Local de Urbanism

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDET DAMBOVITA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 18.01.2019,
Avand in vedere:

 Raportul intocmit de catre dl. Dimitriu Mirel – consilier urbanism in cadrul Primariei Comunei
Raciu,  înregistrat  la  nr.  135/10.01.2019,  prin  care  propune  prelungirea  valabilitatii  Planului
Urbanistic General al comunei Raciu, judetul Dambovita, şi a Regulamentului Local de Urbanism
aferent, avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu şi expunerea de motive a
iniţiatorului;

 Prevederile  art.  1  din  HCL Raciu  nr.  27/14.07.2015  privind  prelungirea  valabilității  Planului
Urbanistic  General  al  comunei  Raciu,  a  Regulamentului  Local  de  Urbanism,  şi  aprobarea
Regulamentului local referitor la implicarea publicului în revizuirea Planurilor de urbanism sau de
amenajare a teritoriului inițiate sau aflate în competența de aprobare a Consiliului Local al comunei
Raciu;

 Prevederile art. 46 alin. (1^3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
cu modificarile si completarile ulterioare;

 Prevederile art. 36 alin. 5, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată,  privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Ordinul nr. 2701/30.12.2010 privind aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
In temeiul art. 45 alin. (6) şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată,  privind

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

      HOTĂRĂŞTE:

ART. 1
Se prelungeste valabilitatea Planului Urbanistic General al comunei Raciu, judetul Dambovita, si a

Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate prin Hotarârea Consiliului Local al Comunei Raciu
nr. 42 din 15.12.2006, pâna la aprobarea si intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai
târziu de data de 14.12.2019. 

ART. 2
Primarul Comunei Raciu, prin intermediul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

din cadrul Primariei Raciu, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar pentru comunicare se
obliga secretarul comunei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
          Consilier local Burtescu Aurică         jr. Zaharia Alin
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