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HOTARARE
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal “Schimbare destinatie teren (S=1845) 

din zona unitati industriale si servicii in zona mixta locuinte si servicii pentru 
amplasare locuinta P+M si foisor” in orasul Breaza, str. Grivitei, f.n.

Având în vedere expunerea de motive nr.50136/18.08.2008, formulată de dl. Enache Ion, 
consilier local;
Tinand seama de :
-          raportul de specialitate nr12322/22.08.2008 intocmit de dl. Comarniceanu Ion, 
reprezentantul Biroului UIAPATPM
-          avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia 
mediului din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
-          avizul nr. 12324/22.08.2008 al secretarului orasului Breaza;
-          Luand act de avizul unic emis de Consiliul Judetean Prahova;
In conformitate cu prevederile :
-          Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, modificata 
si completata si  ale Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ aprobate 
prin Ordinul nr.1430/2003;
-          Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Anexa 1, lit. “B”;
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 adopta prezenta hotarare: 
  
Art.1. Aproba Planul Urbanistic Zonal “Schimbare destinatie teren (S= 1845) din zona 
unitati industriale si servicii in zona mixta locuinte si servicii pentru amplasare locuinta P
+M si foisor” in orasul Breaza, str. Grivitei, f.n., Dedeanu Ioan si Dedeanu Cristiana-
Maria- proiectant SC Arhizane Plan SRL, arhitect Andreea Aluchi. 

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu dreptul de 
construire, pana la obtinerea autorizatiei de construire .
Art.3. Biroul UIAPATPM din cadrul Primariei orasului Breaza, se preocupa de aducerea 
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la indeplinire a prezentei hotarari.
  
Preşedinte de Şedinta:                                                                    Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                       Secretar,
 Marin Tatulescu                                                                                  Elena Moldoveanu
  
Breaza, 28 august 2008
Nr.76
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