
   
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “schimbarea distantelor fata de limitele laterale 

si posterioare ale parcelei – in vederea amplasarii unei locuinte”

Având în vedere expunerea de motive nr.10360/22.07.2009, formulată de dl.Nicolae Ferastraeru, 
Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.10429/22.07.2009, intocmit de dl.Comarniceanu Ion, 

reprezentantul Biroului UATPM;
-  avizul  consultativ  al  Comisiei  Tehnice  de  Urbanism  constituita  la  nivelul  orasului  Breaza, 

consemnat in procesul-verbal din data de 27.07.2009;
- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia 

mediului din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.10430/22.07.2009, al secretarului orasului Breaza;

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, modificata si 
completata de Ordonanta nr.27/27.08.2008;

- Ordinul MLPAT nr.37/N/2000; 
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)  din  Legea  215/2001  privind  administratia  publica  locala,  republicata, 
modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1.  (1)  Aproba Planul Urbanistic  de Detaliu  privind “schimbarea distantelor  fata  de limitele 
laterale si  posterioare ale parcelei – in vederea amplasarii  unei locuinte” in orasul Breaza, str.Lazului, 
nr.22, jud.Prahova, proiectant SC ARHIZANE PLAN SRL Ploiesti, architect Andreea Aluchi.

(2) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de 5 ani.
Art.2. Biroul UATPM din cadrul Primariei orasului Breaza, se preocupa de aducerea la indeplinire 

a prezentei hotarari.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 

Institutiei Prefectului Prahova si Biroului U.A.T.P.M. din cadrul Primariei orasului Breaza.

Preşedinte de Şedinta                                                                         Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                              Secretar,
Marian Gradinaru                                                    Elena Moldoveanu
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