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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației

“REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA  RACIU – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA:
Având în vedere:

- Raportul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Raciu, 
înregistrat sub nr. 5074/13.08.2019, şi referatul de aprobare al iniţiatorului proiectului de hotărâre;

- Avizul tehnic nr.1/19.97.2019 al Consiliului Județean Dâmboviţa – Comisia Tehnică de Amenajare
a Teritoriului şi Urbanism;

- Proiectul nr. G021/2016 întocmit de S.C. Miruna Gisconcept S.R.L. Târgovişte, jud. Dâmboviţa;
- Prevederile art. 56, alin. (6) și (7), din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanis-

mul, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă documentația “REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA
RACIU – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” și Regulamentul Local de Urbanism, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre,  beneficiar: Primăria comunei Raciu, conform proiectului nr. G021, întoc-
mit de S.C. Miruna Gisconcept S.R.L. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cu respectarea condițiilor impuse în
avizele de specialitate.

Art.2. Proiectantul general își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor prestate (reglementări-
le prevăzute în partea desenată și Regulamentul Local de Urbanism) și asigură consultanță pentru îndrepta-
rea diverselor deficiențe care pot apărea în perioada implementării documentației în practica administrati-
vă.  

Art. 3. Se stabilește termenul de valabilitate a documentației de maxim 10 ani de la data aprobării.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Primarul comunei Raciu

împreună cu responsabilul în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării executării lu-
crărilor în construcții

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul pre-
văzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - judeţul Dâmboviţa, Consiliului Ju-
deţean Dâmboviţa, Primarului comunei Raciu, responsabilului în domeniul amenajării teritoriului, urbanis-
mului și al autorizării executării lucrărilor în construcții din cadrul Primăriei comunei Raciu.
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