ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind invalidarea amplasamentului propus pentru construire locuinţe, în condiţiile
Legii nr.15/2003, modificată şi completată, în St=9,5 ha, situat în Pct.Plai Belia, T=2,
P=60
Având în vedere expunerea de motive nr.747/21.01.2011 formulată de dl.Ferăstrăeru
Nicolae -Primarul oraşului Breaza;
Ţinând seama de :
- raportul de specialitate comun nr.771/21.01.2011, întocmit de reprezentantul
Biroului UATPM din cadrul Primăriei oraşului Breaza;
- raportul Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Breaza;
- raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi
disciplină din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza
- avizul nr.772/21.01.2011 al secretarului oraşului Breaza;
Luând act de adresa nr.14778/15.12.2010, Dosar 13B a CTATU Prahova;
În baza studiului GEO, proiect nr.27B/2009 elaborat de SC GEOL SAM SRL
Târgovişte, Ing.Geolog Mihai-Alexandru Samoilă;
Constatând că nu pot fi aplicate dispoziţiile cuprinse în Anexa 1, lit.”B” din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
În raport de planşele de reglementări aferente PUG-ului oraşului Breaza din care
rezultă că în zona amplasamentului este instituită interdicţia temporară de construire până la
întocmirea studiului geotehnic;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(9) si art.115 alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin.
(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Invalidează amplasamentul propus pentru construire locuinţe, în condiţiile Legii
nr.15/2003, modificată şi completată, în St=9,5 ha, situat în Pct.Plai Belia, T=2, P=60.
Art.2. Se revocă HCL nr.116/2007 privind aprobarea cererilor şi atribuirea în
condiţiile legii, a terenurilor pentru construirea unor locuinţe proprietate personală, precum şi
alte dispoziţii contrare existente în hotărâri ale Consiliului Local şi pe cale de consecinţă
aprobă rezilierea contractelor de comodat încheiate între oraşul Breaza prin reprezentanţii săi
legali şi tinerii căsătoriţi cărora li s-au atribuit loturile.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică
Locală: Instituţiei Prefectului, Biroului UATPM şi Biroului Agricol-Cadastru din cadrul
Primăriei oraşului Breaza.
Preşedinte de Şedinţă:
Consilier local,
Mihalache Cătălin
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Contrasemnează:
Secretar oraş,
Moldoveanu Elena

