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Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaliei de urbanism

,,Plan Urbanistic General al Comunei Dumitregti
cu regulamentul localde urbanism aferent

Consiliul local al comunei Dumitresti, judetul Vrancea, intrunit in gedinta ordinari din data de

29.01.2016:

Vdzdnd expunerea de motive a Primarului comunuei Dumitresti si raportul de specialitate
inregistrat la nr. 30 din 05.01.201-6 pentru aprobare prelungire termen de valabilitate documentalie de
urbanism ,,Plan Urbanistic General al comunei Dumitregti cu regulamentul local de urbanism
aferent"aprobat prin H.C.L 42 din 22 decembrie 2002 si H.C.L nr.24 din 17 iunie 20'J.1. privind
aprobare prelungire PUG .

- av6nd in vedere Avizul favorabil privind prelungirea termenului de valabilitate al

Consiliului Judetean Vrancea - Directia Arhitect Sef nr. 8/2016.
- av6nd in vedere prevederile Legii nr.303l 20LS pentru modificarea ArtJS din Legea nr.

350/2OOt privind amenajarea teritoriului gi urbanismul gi a "111."11 din Ordonanla de urgentd
a Guvernului nr,85/2012 pentru modificarea alin, (1n3) al art.46 din Legea nr.350/2001"
privind amenajarea teritoriului gi urbanismul;

- avAnd in vedere prevederile Legii nr. 324 din 16 decembrie 2015.
pentru modificarea gi completarea Legii nr,350/2001 privind amenajarea teritoriului gi

urbanismul.
- avAnd in vedere prevederile prevederile art.2,alin(2) giart.8, alin (2)din Legea nr.50/1,991,

republicatd privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construclii
- av6nd in vedere art.25 alin(1), art.26, gi art.56 alin(4) din Legea nr.350/2001 privind

amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- avdnd in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local al comunei

DumitreSti;
in temeiul prevederilor art.36, alin (1), alin(2) litera"c", alin(5) lit"c", art. a5 alin(2) lit"e"5i

art.1l"5 alin(1) lit"b" din Legea nr.21-5/2001. a administratiei publice locale republicatd,

H orA RAgrr:
Art.l.Se aprobd prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei de

urbanism ,, Plan Urbanistic General al comunei Dumitregti cu regulamentul local de urbanism

aferent" p6nd la data de 30 decembrie 2018.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotd16ri se incredinleazd primarul comunei

Dumitregti prin compartimentul de urbanism.
Art.3 Prezenta hotdrAre se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Vrancea in vederea

exercitarii controlului legalitatii actelor si se va aduce la cunostinta publicd prin grija secretarului

Stanila Sorinel Secretar comu d ica


