
 ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
pentru aprobare PUD privind “Ridicare restricţie de construire pentru amplasare locuinţă (S=1555 

mp)”  în jud.Prahova, oraş Breaza, str. Libertăţii, nr.91, T18, parcela Cc729
 

Având în vedere expunerea de motive nr.12538/30.09.2011, formulată de dl.Ferăstrăeru Nicolae,  
primarul oraşului Breaza;

Ţinând seama de :
-raportul de specialitate nr.13488/20.10.2011, întocmit de dl. Comărniceanu Ion, reprezentantul Biroului 
UAT;
-raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului din cadrul 
Consiliului Local al orasului Breaza;
-avizul nr.13489/20.10.2011, al secretarului orasului Breaza;

Luând act de:

- avizul unic nr.1864/28.09.2011 emis de Consiliul Judetean Prahova;

- procesul-verbal al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
oraş Breaza, încheiat în data de 20.10.2011;

Constatând  că  s-au  aplicat  prevederile  Legii  nr.52/2003  privind  transparenţa  decizională  în 
administraţia publică;

În conformitate cu prevederile:

- Anexei 1, lit. “B” pct.14, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, modificată şi completată;  

- Regulamentului local de implicare a cetatenilor in elaborarea si revizuirea 
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin HCL nr.61/26.05.2011;

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. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “Ridicare restricţie de construire pentru amplasare  
locuinta (S=1555 mp)”  în jud.Prahova, oraş Breaza, str. Libertatii, nr.91, T18, parcela Cc729, beneficiar  
Darie Costache, proiectant SC Concise Consult SRL, arhitect Diana Roman.

Art.2. (1) Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire, 
până la obţinerea autorizaţiei de construire .

(2) Perioada de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu este de 5 ani.
Art.3. Biroul UAT din cadrul Primariei oraşului Breaza, se preocupă de aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.
Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică  Locală, 

Prefecturii Prahova şi Biroului UAT din cadrul Primăriei oraşului Breaza.

Presedinte de şedinta:                                                                        Contrasemnează:
Consilier local,                                                                                       Secretar oras,



Gheorghe Pântea              Elena Moldoveanu
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