
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

-Prevederile art. 56 din Legea 350 /2001 privind administrarea teriritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrarilor de constructii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.129 alin.2 lit. c), alin.4 lit.f), alin.6 lit.c) și art.139 alin.3 lit.e) și g) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Referatul de aprobare nr.5795 /21.01.2021 al primarului comunei Valea Călugărească;   

-  Raportul de specialitate al compartimentului  urbanism   nr. 5796 /21.01.2021;  

 - Proiectul „Plan Urbanistic de Zona – extindere  intravilan  (S= 75679 mp) modi care  reglementari
si  schimbare partiala  destinatie   teren din zona mixtă, unitați   agricole, unități  industriale  și
depozitare   în  zona unitați  industriale, depozite, zona spatii verzi  și   zona căi de comunicatii
 rutiere pentru  amplasare  parc   industrial  ecologic si amenajare drum  acces  (S.st.= 273590 mp),
comuna Valea Călugărească, sat  Arva si Pantazi, întocmit de SC BIG STUDIO –ARH.DESING SRL-arh.
Bogdan Georgescu;

Luând act de:

- Avizul unic nr.2576 din 28.08.2020 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a
Judeţului Prahova;

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA
CĂLUGĂREASCĂ

HOTĂRÂREA

privind aprobare – Plan Urbanistic de Zona – Extindere intravilan (s= 75679 mp) modificare reglementari si
schimbare partiala destinatie teren din zona mixtă, unitați agricole, unități industriale și depozitare în zona

unitați industriale, depozite,zona spatii verzi și zona căi de comunicatii rutiere pentru amplasare parc
industrial ecologic si amenajare drum acces

nr. 10 din 27.01.2021

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA CĂLUGĂREASCĂ



Președinte de ședință,
Ioan ALEXE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA

CĂLUGĂREASCĂ,
Maria-Felicia GHEORGHE

întrunit în prima ședință ordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  Aprobă  Plan Urbanistic de Zona – Extindere  intravilan  (S= 75679 mp), modi care
 reglementari si schimbare partiala  destinatie   teren din zona mixtă unitați   agricole, unități
 industriale  și depozitare   în  zona unitați  industriale, depozite, zona spatii verzi  și   zona căi de
comunicatii  rutiere pentru  amplasare  parc   industrial  ecologic si amenajare drum  acces  (Sstud.=
273590 mp), comuna Valea Călugărească, sat  Arva si Pantazi, întocmit de SC BIG STUDIO –ARH.DESING
SRL-arh. Bogdan Georgescu;

 Art.2. Aprobă Regulamentul Local aferent  Plan Urbanistic de Zona – Extindere  intravilan  (S=
75679 mp) modi care  reglementari si  schimbare partiala  destinatie   teren din zona mixtă, unitați  
agricole, unități  industriale  și depozitare   în  zona unitați  industriale, depozite, zona spatii verzi  și  
zona căi de comunicatii  rutiere pentru  amplasare  parc   industrial  ecologic si amenajare drum  acces
 (S.stud= 273590 mp), comuna Valea Călugărească, sat  Arva si Pantazi, întocmit de SC BIG STUDIO –
ARH.DESING SRL-arh. Bogdan Georgescu;

 Art.3  Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal este de 10 ani de la data  adoptării
prezentei hotarari.

Art.4.  Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al comunei și
se transmite instituțiilor și persoanelor   interesate. 

 



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 10 / 27.01.2021

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 14

4 Numărul voturilor „PENTRU” 14

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 3

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 10 / 27.01.2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 27.01.2021

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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