
      

    R O M A N I A 

         JUDETUL  PRAHOVA            -PROIECT- 

      COMUNA TARGSORU VECHI       

         CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T A R A R E 
privind aprobarea PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )  si Regulament local aferent – pentru obiectivul 

analiza posibilităţilor de reducere a intravilanului existent al comunei Târgşoru Vechi cu un teren în 

suprafaţă de 770 200 mp-subzona căi de comunicaţie aeriene, reglementarea terenului extravilan şi 

schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 7684 mp încadrat în mod eronat în subzona căi de 

comunicaţie aeriene în zonă de locuinţe şi dotări complementare 

 

           Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr. 4051/18.03.2020 prezentata de domnul Dragan Nicolae, primarul 

Comunei Tirgsoru Vechi , prin care propune P.U.Z. pentru obiectivul analiza posibilităţilor de reducere a 

intravilanului existent al comunei Târgşoru Vechi cu un teren în suprafaţă de 770 200 mp-subzona căi de 

comunicaţie aeriene, reglementarea terenului extravilan şi schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 

7684 mp încadrat în mod eronat în subzona căi de comunicaţie aeriene în zonă de locuinţe şi dotări 

complementare; 

Raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism  privind PUZ ( Plan Urbanistic Zonal ) 

nr.4050/18.03.2020 si Regulament local aferent – pentru obiectivul pentru obiectivul analiza posibilităţilor 

de reducere a intravilanului existent al comunei Târgşoru Vechi cu un teren în suprafaţă de 770 200 mp-

subzona căi de comunicaţie aeriene, reglementarea terenului extravilan şi schimbarea destinaţiei terenului 

în suprafaţă de 7684 mp încadrat în mod eronat în subzona căi de comunicaţie aeriene în zonă de locuinţe şi 

dotări complementare; 

      Legea 350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile 

ulterioare . 

      HGR 525/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului 

General de Urbanism ( inclusiv hgr nr. 490/ 2011) 

      In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. b) coroborate cu alin.(4) lit. d) şi e), art. 139 alin. 

(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  hotarare: 

 

     Art.1. Se aprobă PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )  si Regulament local aferent – pentru obiectivul analiza 

posibilităţilor de reducere a intravilanului existent al comunei Târgşoru Vechi cu un teren în suprafaţă de 

770 200 mp-subzona căi de comunicaţie aeriene, reglementarea terenului extravilan şi schimbarea 

destinaţiei terenului în suprafaţă de 7684 mp încadrat în mod eronat în subzona căi de comunicaţie aeriene 

în zonă de locuinţe şi dotări complementare; 

Art.2. La realizarea lucrarilor in zona se vor respecta prevederile PUZ-ului aprobat si toate conditiile 

impuse prin avizele eliberate de detinatorii de retele si utilitati publice . 

      Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl Dragan Nicolae, primarul comunei 

Targsoru Vechi prin compartimentul de urbanism  din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Targsoru Vechi. 

      Art.4. Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi asigurata de catre 

secretarul  general al comunei Targsoru Vechi. 
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