
 
P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E 

 privind aprobare  PUZ- "Extidere intravilan (S=7500 mp) pentru zonă mixtă , 
agrement, sport , locunţe şi funcţiuni complementare(S studiat= 9740 mp) în 
com. Bărcăneşti, sat Ghighiu, nr. cadastral 20864, tarla 21, parcelele A 382/8, 

de 280; comuna Berceni, De 280 .” 
  
 

Luând act  de : 
-adresa nr.13.268/17.10.2016 a C.J.Prahova-CTATU a Judeţului Prahova prin 
care  se transmite Avizul Unic nr.2292/09.09.2016 al CTATU a Judeţului 
Prahova privind  lucrarea: PUZ -"Extindere intravilan (S=7500 mp) pentru zonă 
mixtă , agrement, sport , locunţe şi funcţiuni complementare(S studiat= 9740 
mp) în com. Bărcăneşti, sat Ghighiu, nr. cadastral 20864, tarla 21, parcelele A 
382/8, de 280; comuna Berceni, De 280 , prin care se recomandă, după 
informarea şi consultarea populaţiei, aprobarea de către Consiliul Local al 
comunei Bărcăneşti a documentatiei vizată spre neschimbare de Consiliul 
Judeţean Prahova; 

Vazand : 
- expunerea de motive nr. 20026 /08.11.2016 a domnului primar si 

raportul de specialitate  nr. 19353/02.11.2016 al Compartimentului de urbanism 
şi amenajarea teritoriului  prin care se propune aprobarea documentatiei privind 
lucrarea :    PUZ-"Extindere intravilan (S=7500 mp) pentru zonă mixtă , 
agrement, sport , locunţe şi funcţiuni complementare(S studiat= 9740 mp) în 
com. Bărcăneşti, sat Ghighiu, nr. cadastral 20864, tarla 21, parcelele A 382/8, 
de 280; comuna Berceni, De 280.” si stabilirea  valabilitatii documentatiei la 5 
ani, 

-avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Comunei 
Bărcăneşti  si avizul secretarului comunei Băcăneşti ; 

Avand in vedere prevederile : 
- 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.471 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     ; 
- art.36,  alin.(2) lit.c), alin.5) , lit.b) din Legea nr.215/2001 – Legea 
administratiei publice locale, republicata,cu modificările şi completările 
ulterioare , 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



 In temeiul  art.45, alin.2), lit.e)  şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea 
nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata,cu modificările şi 
completările ulterioare , 
 
 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 
adoptă prezenta   H O T Ă R Â R E . 

 
 

 Articol 1.(1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal-"Extindere intravilan 
(S=7500 mp) pentru zonă mixtă , agrement, sport , locunţe şi funcţiuni 
complementare(S studiat= 9740 mp) în com. Bărcăneşti, sat Ghighiu, nr. 
cadastral 20864, tarla 21, parcelele A 382/8, de 280; comuna Berceni, De 280  " 
întocmit de bia arh. Adriana constantin-arh.Adriana Constantin   , în 
conformitate cu proiect nr.23/2015/01.10.2015 ,  documentatie care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
      (2) Durata de valabilitate a  documentaţii este de 5 ani. 
 
           Articol 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul 
Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 
 
           Articol 3. Prezenta hotarare va fi comunicata si inaintata autoritatilor si 
persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Barcanesti, judetul 
Prahova. 
 

I N I Ţ I A T O R :  
P R I M A R ,  

V a l e r i u  L u p u  
                                           

 
 
 
 
 


