
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILltJL LOCAL BREAZA 

- " HOTARARE 
pentru ap:robare PUZ - Ridicare restrictie de construire ~i schimbare de destinape 
teren (Suprafata 1626 mp) din zona institutii ~i servicii ~i locuinte in zona institutii 
~i servicii pentru amplasare spatiu comercial ~i amenajare acces (S-2592 mp) in 

ora~ Breaza str. Repubiicii (DJ 101R) nr. 24, nr. cadastral 24073 Tarla 28, 
Parcelele Cc535 ~i A536 

Avand m vedere referatul de aprobare nr. 11844/24.08.2020, formulat de 
dl.Richea Gheorghe, Primarul ora~ului Breaza; 

Tinand seama de : 
-raportul · de specialitate nr.11845/24.08.2020 intocmit de reprezentantul 
Co.mpartimentului UAT din cadrul Primariei or~ului Breaza; 
-avizul Comisiei pentru amenaj area teritoriului si urbanism, ecologie si protectia 
mediului din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
-avizul nr.11846/24.08.2020 al secretarului general al orasului Breaza; 

Luand act de avizul unic nr.2557/08.07.2020 emis de Consiliul Judetean Prahova 
- Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului §i Urbanism; 

in conformitate cu prevederile: 
- art. 28 ~i Anexei 1, lit. "B" pct.11, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, modificata §i completata; 
-Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de inform.are §i 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului ~i de urbanism, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

·-art.129 alin. (6) lit c raportat la alin. (2) lit.· c din OUG nr. -57/2019--'-eodul 
administrativ 

In t~meiul art.139 alin. (1), (3) lit.e ~i art. 196 alin. (1) lit. a din Codul 
administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019; 

Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotirare: 

Art.1. Aproba Planul Urbanistic Zonal ,,Ridicare restrictie de construire ~1 

schimbare de destinatie teren (Suprafata 1626 mp) din zona institutii ~i servicii ~i 

locuinte in zona institutii §i servicii pentru amplasare spapu comercial ~i amenajare 
acces (S=2592 mp) in ora~ Breaza str. Republicii (DJ lOlR) nr. 24, nr. cadastral 24073 
Tarla 28, Parcelele Cc535 §i A536", beneficiar Ora~ul Breaza, proiectant SC Istban 
Construct & Consulting SRL -arh. Lidia Ene. 

Art.2. (1) Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism §i nu da 
dreptul de construire, pana la obtinerea autoriza?ei de construire . 

(2) Perioada de valabilitate al Planului Ur~anistic Zonal este pana la aprobarea 
noului Plan· Urbanistic General, dar nu mai mult de 7 ani. 



Art.3. Biroul UAT din cadrul Primariei ora~ului Breaza, se preocupa de aducerea 
la indeplinire a prezentei hotaran. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului AdministratJ.e 
Publica Locala, Prefecturii Prahova ~i Biroului UAT din cadrul Primariei ora~ului 
Breaza. 
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