
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASULUI VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea apartamentării  Blocului de Locuinţe B 21 cu 2 scări, 

 30 unităţi locative, NCP 24560 - C1  ce apartine domeniului privat  al Statului Român, situat 

în oraşul  Vălenii de Munte, str.Barbu St. Delavrancea, nr.1. 
 

   Având în vedere prevederile legale cuprinse în : 
          -         art.129 alin(2) lit c şi alin(14) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu    

modificarile şi completările ulterioare; 
          -          art.879 Codul civil; Legea 287/2009;  
          -          art.26 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu                                                                               

modificarile şi completările ulterioare; 
         -          art.10 din Legea 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L, republicată, cu modificările şi 
                     completările ulterioare; 

               Tinând cont de adresa A.N.L., nr.24417/30.10.2019, înregistrată la Primăria oraşului 
Vălenii de Munte sub nr.22518/04.11.2019; 

Văzând referatul de aprobare al primarului oraşului  Vălenii de Munte, raportul întocmit de  
Compartimentul cadastru si agricultura, Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi mediu si 
raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism; 
            In temeiul prevederilor art.196 alin(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificarile şi completările ulterioare; 

  

Consiliului Local al oraşului  Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre:  

           Art.1. Se aprobă apartamentarea Blocului de Locuinţe B 21 cu 2 scări, 30 unităţi locative, 
NCP 24560-C1, proprietatea privată  a Statului Român, situat în oraşul  Vălenii de Munte, 
str.Barbu  Delavrancea, nr.1, în 30 unităţi individuale conform documentaţiei cadastrale executată 
de S.C PUR TOPO S.R.L şi  soluţionată de O.C.P.I Prahova prin Incheierea nr.13121/14.08.2019, 
după cum urmează: 

 

a) apartamentul nr.1, în suprafaţă utilă de 54.25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U1 - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et parter; 

b) apartamentul nr.2, în suprafaţă utilă de 39,88 mp cu număr cadastral 24560-C1-U2  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et parter; 

c) apartamentul nr.3, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U3  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et parter; 

d) apartamentul nr.4, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U4  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 1; 

e) apartamentul nr.5, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U5  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 1; 

f) apartamentul nr.6, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U6  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 1; 



g) apartamentul nr.7, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U7  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 2; 

h) apartamentul nr.8, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U8  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 2; 

I) apartamentul nr.9, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U9  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 2; 

Î) apartamentul nr.10, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U10 - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 3; 

j) apartamentul nr.11, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U11  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 3; 
   k) apartamentul nr.12, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U12  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 3; 
   l) apartamentul nr.13, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U13  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 4; 
 m) apartamentul nr.14, în suprafaţă utilă de 41,35 mp cu număr cadastral 24560-C1-U14  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 4; 
 n)  apartamentul nr.15, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U15  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 4; 
 o)  apartamentul nr.16, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U16  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. B, et parter; 
 p)  apartamentul nr.17, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U17  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. B, et parter; 
 q)  apartamentul nr.18, în suprafaţă utilă de 39,88 mp cu număr cadastral 24560-C1-U18  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et parter; 
 r)  apartamentul nr.19, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U19  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. B, et 1; 
 s)  apartamentul nr.20, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U20  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 1; 
 ş)  apartamentul nr.21, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U21  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 1; 
 t)  apartamentul nr.22, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral  24560-C1-U22  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc.B , et 2; 
 ţ)  apartamentul nr.23, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral  24560-C1-U23  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B20, sc. B, et 2; 
 u)  apartamentul nr.24, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U24  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B20, sc. B, et 2; 
 v)  apartamentul nr.25, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U25  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 3; 
 w) apartamentul nr.26, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U26  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B20, sc.B, et 3; 
 x)  apartamentul nr.27, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U27  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 3; 
 y)  apartamentul nr.28, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U28  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 4; 
 z)  apartamentul nr.29, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U29  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 4; 
 aa) apartamentul nr.30, în suprafaţă utilă de 41,44 mp cu număr cadastral 24560-C1-U30  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 4; 



 
  Art.2.  Releveele apartamentelor mai sus menţionate sunt cuprinse în anexele 1-30 ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Vălenii de Munte şi/sau persoană desemnată de 
acesta să semneze actul autentic de apartamentare. 
             Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: Primarul, Compartimentul de cadastru şi 
agricultură, Serviciul buget-finante, impozite şi taxe locale şi Serviciul Urbanism.  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Niculae Nicoleta 

 
 

                  CONTRASEMNEAZA: 
                                                                       SECRETAR GENERAL – Onoiu Elena - Adina 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE 

PRIMAR  

 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea apartamentării  Blocului de Locuinţe B 21 cu 2 scări, 

 30 unităţi locative, NCP 24560-C1  

 ce apartine domeniului privat  al Statului Român, situat în oraşul  Vălenii de Munte, 

str.Barbu St. Delavrancea, nr.1. 
 

In conformitate cu prevederile legale, respectiv: art.129 alin(2) lit c şi alin(14) din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile şi completările ulterioare;  art.879 Codul 

civil; Legea 287/2009; art.26 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, 

republicata, cu modificarile şi completările ulterioare; art.10 din Legea 152/1998 privind 

înfiinţarea A.N.L, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

şi 

Având în vedere adresa A.N.L., nr.24417/30.10.2019, înregistrată la Primăria oraşului 

Vălenii de Munte sub nr.22518/04.11.2019 precum rapoartele de specialitate întocmite de 

Compartimentul de cadastru si agricultura, Serviciul Urbanism amenajarea teritoriului şi mediu din 

cadrul Primăriei, propunem Consiliului Local, adoptarea unei hotărâri privind apartamentarea 

Blocului de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, B21, scara A şi B cu 30 unităţi locative după 

cum urmează: 

a) apartamentul nr.1, în suprafaţă utilă de 54.25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U1   
b) apartamentul nr.2, în suprafaţă utilă de 39,88 mp cu număr cadastral 24560-C1-U2. 

     c) apartamentul nr.3, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U3.  
d) apartamentul nr.4, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U4.  
e) apartamentul nr.5, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U5.  
f) apartamentul nr.6, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U6. 
g) apartamentul nr.7, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U7 
h) apartamentul nr.8, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U8 
I) apartamentul nr.9, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U9 

    Î) apartamentul nr.10, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U10 

 j) apartamentul nr.11, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U11 

    k) apartamentul nr.12, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U12 
    l) apartamentul nr.13, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U13 
   m) apartamentul nr.14, în suprafaţă utilă de 41,35 mp cu număr cadastral 24560-C1-U14   
   n)  apartamentul nr.15, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U15  
   o)  apartamentul nr.16, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U16   
   p)  apartamentul nr.17, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U17   
   q)  apartamentul nr.18, în suprafaţă utilă de 39,88 mp cu număr cadastral 24560-C1-U18  
   r)  apartamentul nr.19, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U19   



  s)  apartamentul nr.20, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U20   
  ş)  apartamentul nr.21, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U21  
  t)  apartamentul nr.22, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral  24560-C1-U22 
  ţ)  apartamentul nr.23, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral  24560-C1-U23   
  u)  apartamentul nr.24, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U24   
  v) apartamentul nr.25, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U25   
 w) apartamentul nr.26, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U26   
  x)  apartamentul nr.27, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U27   
  y)  apartamentul nr.28, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U28   
  z)  apartamentul nr.29, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U29    
 aa) apartamentul nr.30, în suprafaţă utilă de 41,44 mp cu număr cadastral 24560-C1-U30  

 

 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

P R I M A R, 

 

 F l o r i n    C o n s t a n t i n   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE 

COMPARTIMENTUL DE CADASTRU SI AGRICULTURA SI URBANISM 

Nr._______/_____________ 

 

 

RAPORT 
privind aprobarea apartamentării  Blocului de Locuinţe B 21 cu 2 scări, 

 30 unităţi locative, NCP 24560-C1  

 ce apartine domeniului privat  al Statului Român, situat în oraşul  Vălenii de Munte, 

str.Barbu St. Delavrancea, nr.1. 
 

In conformitate cu prevederile legale, respectiv: art.129 alin(2) lit c şi alin(14) din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile şi completările ulterioare;  art.879 Codul 

civil; Legea 287/2009; art.26 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, 

republicata, cu modificarile şi completările ulterioare; art.10 din Legea 152/1998 privind 

înfiinţarea A.N.L, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere adresa A.N.L., nr.24417/30.10.2019, înregistrată la Primăria oraşului 

Vălenii de Munte sub nr.22518/04.11.2019, Compartimentul de cadastru si agricultura, Serviciul 

Urbanism amenajarea teritoriului şi mediu din cadrul Primăriei, propune Consiliului Local, 

adoptarea unei hotărâri privind apartamentarea Blocului de locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii, B21, scara A şi B, 30 unităţi locative ce aparţine domeniului privat al Statului Român şi 

este situat în oraşul Vălenii de Munte, str. Barbu Delavrancea, nr.1 pe terenul proprietatea privată a 

oraşului Vălenii de Munte.   

         Apartamentarea este necesară pentru înscrierea în Carte Funciară individuală a fiecărui 

apartament în parte, întrucât actualmente există Carte Funciară colectivă pentru întreaga 

construcţie (bloc), conform documentaţiei cadastrale executată de S.C PUR TOPO S.R.L şi  

soluţionată de O.C.P.I Prahova prin Incheierea nr.13121/14.08.2019, după cum urmează: 

 a) apartamentul nr.1, în suprafaţă utilă de 54.25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U1 - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et parter; 

b) apartamentul nr.2, în suprafaţă utilă de 39,88 mp cu număr cadastral 24560-C1-U2  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et parter; 

c) apartamentul nr.3, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U3  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et parter; 

d) apartamentul nr.4, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U4  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 1; 

e) apartamentul nr.5, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U5  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 1; 



f) apartamentul nr.6, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U6  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 1; 

g) apartamentul nr.7, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U7  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 2; 

h) apartamentul nr.8, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U8  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 2; 

I) apartamentul nr.9, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U9  - situat în 
oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 2; 

Î) apartamentul nr.10, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U10 - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 3; 

j) apartamentul nr.11, în suprafaţă utilă de 54,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U11  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 3; 
   k) apartamentul nr.12, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U12  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 3; 
   l) apartamentul nr.13, în suprafaţă utilă de 54,25 mp cu număr cadastral 24560-C1-U13  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 4; 
 m) apartamentul nr.14, în suprafaţă utilă de 41,35 mp cu număr cadastral 24560-C1-U14  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 4; 
 n)  apartamentul nr.15, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U15  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. A, et 4; 
 o)  apartamentul nr.16, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U16  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. B, et parter; 
 p)  apartamentul nr.17, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U17  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. B, et parter; 
 q)  apartamentul nr.18, în suprafaţă utilă de 39,88 mp cu număr cadastral 24560-C1-U18  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et parter; 
 r)  apartamentul nr.19, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U19  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21, sc. B, et 1; 
 s)  apartamentul nr.20, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U20  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 1; 
 ş)  apartamentul nr.21, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U21  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 1; 
 t)  apartamentul nr.22, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral  24560-C1-U22  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc.B , et 2; 
 ţ)  apartamentul nr.23, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral  24560-C1-U23  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B20, sc. B, et 2; 
 u)  apartamentul nr.24, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U24  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B20, sc. B, et 2; 
 v)  apartamentul nr.25, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U25  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 3; 
 w) apartamentul nr.26, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U26  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B20, sc.B, et 3; 
 x)  apartamentul nr.27, în suprafaţă utilă de 54,46 mp cu număr cadastral 24560-C1-U27  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 3; 
 y)  apartamentul nr.28, în suprafaţă utilă de 54,29 mp cu număr cadastral 24560-C1-U28  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 4; 
 z)  apartamentul nr.29, în suprafaţă utilă de 39,37 mp cu număr cadastral 24560-C1-U29  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 4; 



 aa) apartamentul nr.30, în suprafaţă utilă de 41,44 mp cu număr cadastral 24560-C1-U30  - situat 
în oras. Valenii de munte, str Barbu Delavrancea, nr.1, bl. B21 sc. B, et 4; 
 

              Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, prezentul proiect de 

hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, B21, scara 

A şi B, 30 unităţi locative conform documentaţiei cadastrale executată de S.C PUR TOPO S.R.L şi  

soluţionată de O.C.P.I Prahova prin Incheierea nr.13121/14.08.2019. 
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