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                                   HOTĂRÂRE  

 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal –Introducere teren în           

intravilan ( S=414mp ) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare 

gospodărie de apă (Sstud -2194 mp ) în comuna Gura Vitioarei , sat Gura 

Vitioarei , DJ100G , nr.cadastral 21024,tarla 23, parcela A596/1-2 

 

           Având in vedere prevederile art.27 ind.1,art. 45 lit.b, art.47, art.47 ind.1 

alin.2 ,art. 54 alin.1, art.56 alin.4 şi alin.6 , art.57-art.59 şi art.65 din legea 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si 

completarile ulterioare , precum si prevederile art.36 –art.37 din Ordinul M.D.R.T 

nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului si de urbanism , cu modificarile si completarile ulterioare, 

         Luând act de hotărârea Consiliului local nr.18/18.03.2011 cu privire la 

aprobarea Regulamentului local de informare si consultare a  publicului cu privire 

la elaborarea si revizuirea planului de urbanism si amenajare a teritoriului in 

comuna Gura Vitioarei , 

         Ţinand cont de avizul unic nr.2317/14.12.2016 emis de catre Consiliul 

Judeţean Prahova – Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a 

judetului Prahova prin care s- a avizat favorabil documentatia intocmita de catre 

proiectantul  Sc.Conad Inter Proiect Srl - Planul de Urbanism Zonal - Introducere 

teren în intravilan ( S=414mp ) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare 

gospodărie de apă (Sstud -2194 mp ) în comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei , 

DJ100G , nr.cadastral 21024,tarla 23, parcela A596/1-2, 

         Luând act de nota de fundamentare a primarului comunei , raportul 

compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in constructii , 

avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ-teritoriale si avizul 

favorabil al comisiei pentru activitati economico –financiare , amenajarea 

teritoriului si urbanism , 



         În temeiul prevederilor art. 36 alin.5 lit.c,art.45 alin.1, art.115 alin.1 

lit.b,alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administratiei publice 

locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , 

         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judetul Prahova , 

                                  

  

                                      HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1 – Se aprobă  Planul de Urbanism Zonal – Introducere teren în intravilan  

( S=414mp ) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare gospodărie de apă 

(Sstud -2194 mp ) în comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei , DJ100G , 

nr.cadastral 21024,tarla 23, parcela A596/1-2. 

ART.2 – Se aprobă durata de valabilitate a P.U.Z -ului de 5 ani.           

ART.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se însarcineaza 

persoană responsabilă in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si 

autorizarii executării lucrărilor de constructii pe raza U.A.T.C.Gura Vitioarei , 

inginer Bodeanu Elena-Tania. 

ART.4 - Hotărârea se aduce la cunostinta publica si se comunica Instituţiei 

Prefectului – judeţul Prahova , Consiliului Judeţean Prahova – Comisia Tehnică de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Prahova, Primarului localitatii , 

O.C.P.I. Prahova si compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 

primarului ,prin grija Secretarului unităţii administrativ-teritoriale  Gura Vitioarei . 
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