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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
  
  
  

HOTARARE
privind aprobarea intocmirii studiului GEO, urmat de  PUZ, in masura in care studiul 

permite construirea, pentru ansamblurile de locuinte - tip insiruite sau cuplate care se vor 
realiza pe terenurile atribuite in baza Legii 15/2003, modificata si completata, in Plai Belia

  
  
Avand in vedere expunerea de motive nr. 13011/04.09.2008 formulata de dl. Ferastraeru Nicolae, 
Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de:
-         raportul de specialitate  nr.13980/19.09.2008, intocmit de Sef Serviciu Financiar-Contabil, 
dna Sichim Elena;
-         raportul de specialitate nr.13499/12.09.2008, intocmit de dl.Comarniceanu Ion, 
reprezentantul Biroului UIAPATPM;
-         raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante…comert si servicii din cadrul Consiliului 
Local al orasului Breaza;

-         avizul nr.14007/19.09.2008, al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile:

-         art.5 alin. (3) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea 

unei locuinte proprietate personala;
-         art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, 
modificata si 

completata prin OG nr. 27/2008;
In temeiul art.127 si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. (1)  din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;
  
  
  

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
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Art.1.(1) Aproba intocmirea studiului GEO, urmat de Planul Urbanistic Zonal, in masura in care 
studiul permite construirea, pentru ansamblurile de locuinte - tip insiruite sau cuplate care se vor 
realiza pe terenurile atribuite in baza Legii 15/2003, modificata si completata, in Pct. Plai Belia, 
Tarla 2, Parcela 68, oras Breaza. 
  (2) Studiul GEO si Planul Urbanistic Zonal aprobate la alin. 1 vor avea ca baza de plecare, 
planul de lotizare (parcelare) intocmit de PFA Burlacu Sandu si incheierea de intabulare in Cartea 
Funciara nr. 4671/2008. 
Art.2. Alocarea sumelor necesare realizarii proiectului prevazut la art.1, se vor face la o viitoare 
rectificare de buget, iar in situatia in care nu exista sume disponibile, vor fi prevazute in bugetul 
local aferent  anului 2009.
Art.3. Prezenta va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: Prefecturii 
Prahova, Primarului orasului Breaza, Serviciului Financiar-Contabil, Biroului UIAPATPM.
  
  
Presedinte de Sedinta                                                                                               
Contrasemneaza:
         Consilier,                                                                                                          Secretar,
Madalina Anton                                                                                      Elena Moldoveanu
                                                                                                        
  
Breaza, 25 septembrie 2008
Nr.87
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