ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA'A
CONSILIUL LOCAL

HoTARARE
privind aprobarea prelungiriitermenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei
Straja, judetul Suceava 9i a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

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

-

Expunerea

de motive prezentat5 de dl. Juravle Mihai, primarul comunei, inregistrat6

sub

nr.323 din 15.01.2019;
- Raportul de specialitate al responsabilului cu probleme de urbanism gi amenajarea teritoriului
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 325 din 15.01.2019;
- Hot5r6rea nr. 3 din 24 martie 2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei

Straja gi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, prelungit p6nd la data de 30
decembrie 2015 prin Hot5r6rea nr. 5 din 30 ianuarie 2013 9i ulterior prin Hot6r6rea nr. 21 din
27.05.20t6 p6ni la data de 30 decembrie 2018;
- Avizul ConsiliuluiJudelean Suceava nr. 128 din 08.01.2019;
in conformitate cu dispoziliile art. 46 alin. (1^7) 9i (1^B) lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului 9i urbanismului, cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare gi ale art. III din
O.U.G. nr. 5U2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi
urbanismul gi pentru prorogarea unor termene;
In temeiul dispozitiilor aft. 36 alin. (2) lit. c) 9i alin. (5) lit. c), ale art. 45 alin. (2) lit. e) 9i art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modific6rile
gi complet5rile ulterioare,

HOTARiSTE

Art.1. Se aprob5 prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei
Straja, judetul Suceava 9i a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia p6ni la intrarea in
vigoare a noului Plan Urbanistic General, fErS a depigidata de 31 decembrie2023.
Aft.2. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hot616ri.

Aft.3. Prezenta hot6r6re poate fi atacat5 la instanfa de contencios administrativ, in condiliile
Legii nr. 54412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Aft.4. Prezenta hot5rSre se comunicS cu:
Institutia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja
Prim5ria comunei Straja - Compartimentul urbanism
Afigare publicS
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