
 
 

H  O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea PUZ “SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S = 4779 mp ) DIN 

ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ UNITĂŢI 

INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstudiată = 8870 mp )’’ pentru imobilul situat în  judeţul 

Prahova, comuna Bărcăneşti, sat Tătărani, strada Lotusului , nr. 12, nr. cadastral 25448,  

T 11, Cc 622, DJ 101D, str. Lăcrămioarelor’’ 

 

 

Văzând: 

 

- Referatul de aprobare  nr. 14664 / 16.06.2020  si raportul de specialitate  nr. 14668 /16.06.2020  

al Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea 

documentatiei privind lucrarea :   PUZ- " “SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S = 4779 

mp ) DIN ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ UNITĂŢI 

INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstudiată = 8870 mp )’’ pentru imobilul situat in  Judeţul 

Prahova, com. Bărcăneşti, sat Tătărani, strada Lotusului nr. 12, nr. cadastral 25448, T 11, 

Cc 622, DJ 101D, str. Lăcrămioarelor’’si stabilirea  valabilitatii documentatiei urbanistice 

pana la aprobarea noului PUG; 

-avizele Comisiilor de specialitate   ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului comunei Băcăneşti nr. 14.667 din 16.06.2020; 

 

Ȋn conformitate cu:  

 

- art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 , 47 şi art. 56 din Legea  nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinul MLPAT NR. 176/N/2000  pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind   

metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului   urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-

2000 ; 

- Ordinul MDRT  NR. 2701/2010, pentru aprobarea  Metodologiei de informare și consultare a 

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

urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 28 și art. 30, alin. (2) din Ordinul nr. 233/ 2016 pentru  aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și 

actualizare a documentațiilor de urbanism; 

- Art.139 alin.(1) şi Art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



- Legea nr.52/2003 privind Transparenţă Decizională în Administraţia Publică locală republicată; 

 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. “e” și  art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1 (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal “SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN 

(S = 4779 mp ) DIN ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ 

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstudiată = 8870 mp )’’ pentru imobilul situat 

in  Judeţul Prahova, com. Bărcăneşti, sat Tătărani, strada Lotusului nr. 12, nr. cadastral 

25448, T 11, Cc 622, DJ 101D, str. Lăcrămioarelor’ întocmit de SC CONAD INTER 

PROIECT – Arh. Adriana Constantin, în conformitate cu proiect nr. 26/2018/01.08.2019, 

documentatie care face parte integranta din prezenta hotarare. 

   (2) Durata de valabilitate a  documentatiei urbanistice este pana la aprobarea 

noului PUG. 

 Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 

Bărcănești și de compartimentele cu atribuții în domeniu din aparatul de specialitate al 

primarului, iar hotărârea va fi comunicată persoanelor și autoritățiilor interesate prin grija 

secretarului general al comunei Bărcănești, județul Prahova.  

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                       Constantin Culcea ……………. 

  

 

                      Contrasemnează: 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                              BĂRCĂNEŞTI   

                                                                                             p. Nicoleta Savu 

 

  Bărcăneşti, 29.06.2020 

    Nr. 38 

 

 

 
Nr.consilieri in functie 

       
15 ;  Nr.consilieri prezenti 15    ;   Nr.voturi pentru 14        Nr. voturi 

impotriva      1  ;  Nr. voturi abtinere         0. 

 

 

 
 


