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HOTTRARE
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei
Straja, judetul Suceava gi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Consiliul local al comunei Straja, judetul Suceava
Av6nd in vedere:

-

Expunerea

de motive prezentati de dl. Juravle Mihai, primarul comunei, inregistratS

sub

nr.323 din 15.01.2019;

- Rapoftul de specialitate al responsabilului cu probleme de urbanism gi amenajarea teritoriului
specialitate al primarului, inregistrat sub nr.
din

din cadrul aparatului de

- Raportul d" u;;;; al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - social6, buget,
finante, administrarea domeniului public Ai privat al comunei, agriculturS, gospod6rire comunalS,
proteclia mediului gi turism inregistrat cu nr. .............. din
................,;
- Hot5r6rea nr. 3 din 24 martie 2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei
Straja 9i a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, prelungit p6n5 la data de 30
decembrie 2015 prin Hotdr6rea nr. 5 din 30 ianuarie 2013 9i ulterior prin Hot5r6rea nr. 21 din
27.05.20L6 p6n5 la data de 30 decembrie 2018;
- Avizul Consiliului Judelean Suceava nr. 128 din 08.01.2019;
tn conformitate cu dispoziliile art. 46 alin. (1^7) 9i (1^8) lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului 9i urbanismului, cu modificSrile gi complet6rile ulterioare gi ale at. III din
O.U.G. nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi
urbanismul gi pentru prorogarea unor termene;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) Iit. c) gi alin. (5) lit. c), ale art. 45 alin. (2) lit. e) 9i art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.2t512001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile
gi complet5rile ulterioare,
HorARAgrE

Att.1. Se aprob5 prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Generat al comunei
Straja, judetul Suceava gi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pdn5 la intrarea in
vigoare a noului Plan Urbanistic General, fErE a depSgi data de 31 decembrie 2023.
4ft.2. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate va aduce la indeplinire prevederite
prezentei hot5rSri.

Att.3.

Prezenta hotdr6re poate

fi

atacatS la instanla de contencios administrativ, in condiliile

Legii nr. 54412004, cu modific6rile gi completdrile ulterioare.
Aft.4. Prezenta hotSr6re se comunic6 cu:
Institutia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja
Prim5ria comunei Straja - Compartimentul urbanism
Afigare public5

-
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Comuna
5TR4J

nouAxn
JUDETUL SUCEAVA
COMI'NA STRAJA
PRIMAR
NR 323 DIN 1$0r.2019

EXPUNERE DE MOTTVE
la proiectul de hotlrf,re privind prelungirea valabiliti{ii Planului Urbanistic General al
comunei Straja, jud. Suceava

Conform prevederilor Ordonanfei de urgen!6 nr. 5ll20l8 pentru modificarea Legii nr.
35012001

privind amenajarea teritoriului qi urbanismul qi pentru prorogarea unor termene,

termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate qi aprobate p0nd in anul

2003 poate

fi

prelungit prin hotlrdre a Consiliului LocaUConsiliul General al Municipiului

BucureEti pf,n[ la data aprobirii, in condiliile legii, a noii documentalii de urbanism, dar nu
mai tirziu de 31 decembrie 2023.
Propunerea de prelungire a P.U.G.-ului se inainteaz[ spre analizi gi a lua o hotlrtre de

c[tre Consiliul Local.
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