
ROMÂNIA
                                 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA RACIU

str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020
www.raciu.ro, e-mail: primariaraciu@yahoo.com

              P R O I E C T     D E     H O T Ă R Â R E
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 

Primarul comunei Raciu, judetul Dambovita, 
Avand in vedere:

 Raportul intocmit de catre dl. Dimitriu Mirel – tehnician cu urbanismul in cadrul Primariei 
Comunei Raciu, înregistrat la nr. 3967/03.07.2015 prin care propune prelungirea valabilitatii 
Planului Urbanistic General al comunei Raciu, judetul Dambovita, a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent, 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,

      P R O P U N:

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 15.12.2018. 

ART. 2
Se aprobă Regulamentul 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, conform anexei parte componentă a prezentei hotărâri.

ART. 3
Primarul Comunei Raciu, prin intermediul domnului Dimitriu Mirel – technician cu urbanismul in

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

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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