
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea PUZ - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S = 29331 mp) DIN ZONĂ
UNITĂȚI INDUSTRIALE Șl DEPOZITE ÎN ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ
PENTRU AMPLASARE CIMITIR (Sstud = 34167 mp) în oraș Vălenii de Munte, nr.
cadastral 26163 (tarla 7, parcela A112), Str.Petru Rareș (nr.cadastral 26503)

Având în vedere prevederile legale cuprinse în:
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, în

Monitorul Oficial partea I, nr.933/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.271 lit.c) și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţă de urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr.2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism;

Ținând cont de avizul unic nr.27497/15.03.2022 al Comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului și urbanism a judeţului Prahova;

Văzând referatul de aprobare al primarului orașului Vălenii de Munte, raportul întocmit
de către Biroul urbanism şi raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ - SCHIMBARE DESTINAȚIE

TEREN (S = 29331 mp) DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ÎN ZONĂ
GOSPODĂRIE COMUNALĂ PENTRU AMPLASARE CIMITIR (Sstud = 34167 mp) în oraș
Vălenii de Munte, nr. cadastral 26163 (tarla 7, parcela A112), Str.Petru Rareș (nr.cadastral
26503).

Art.2. Termenul de valabilitate a P.U.Z.-ului menționat la articolul 1 este de 5 ani.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcineaza: primarul, serviciul urbanism și

compartimentul cadastru și agricultură.
Art.4. Hotărârea se va afişa la sediul primăriei orașului Vălenii de Munte și se va publica

pe site-ul instituţiei.
Afişarea, publicarea și comunicarea se vor face de către Biroul administraţie publică

locală.
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