ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru aprobare PUZ privind “Ridicare restricţie de construire şi modificare indicatori
urbanistici, retrageri posterioare şi laterale pentru amplasare Centru de relaxare şi
întreţinere ( ST= 3218 M.P) – oraşul Breaza, str. Libertăţii nr.8 ( DJ 101 R)”
Având în vedere expunerea de motive nr.64136/11.08.2010, formulată de dl.Tănasă
Vasile, consilier local;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.11274/16.08.2010, întocmit de dl. Balescu Lucian,
reprezentantul Biroului UATPM;
- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia
mediului din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.11483/19.08.2010 al secretarului orasului Breaza;
Luand act de avizul unic nr.1770/08.07.2010 emis de Consiliul Judetean Prahova;
In conformitate cu prevederile :Anexei 1, lit. “B” pct.11, din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. “c”, raportat la alin. (2) lit. “c” şi art.115 alin.
(1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (2) lit. “e” din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, modificata si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adoptă prezenta hotarare:
Art.1. Aproba Planul Urbanistic Zonal –privind “Ridicare restricţie de construire şi
modificare indicatori urbanistici, retrageri posterioare şi laterale pentru amplasare Centru de
relaxare şi întreţinere ( ST= 3218 M.P) – oraşul Breaza, str. Libertăţii nr.8 ( DJ 101 R)”,
elaborat de proiectant arh. Constantin D. Galeru .
Art.2. (1) Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de
construire, pana la obtinerea autorizatiei de construire .
(2) Perioada de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal este de 5 ani.
Art.3. Biroul UATPM din cadrul Primariei orasului Breaza, se preocupa de aducerea la
indeplinire a prezentei hotarari.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică
Locală, Prefecturii Prahova si Biroului Urbanism din cadrul Primariei orasului Breaza şi
Consiliului Judeţean Prahova – DATUGL.
Preşedinte de Şedinta,
Consilier local,
Ion Enache
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