
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind  inițierea demersurilor de actualizare a  „Planului Urbanistic General al oraşului 

Slănic” şi a  Regulamentului local de urbanism aferent 
 

 Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ, cu modificarile și completările ulterioare; 
              Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului  Daneluș Costea , Primar al  
orașului Slănic, nr. 10675/187 din 08.10.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului   şi 
Raportul  de specialitate al Arhitectului  Șef nr. 10578 din 06.10.2021 , cu privire la 
necesitatea şi oportunitatea inițierii demersurilor de actualizare a  „Planului Urbanistic 
General al oraşului Slănic” şi a  Regulamentului local de urbanism aferent 
            Având în vedere prevederile din: 

- art.271 lit.b) și c) , art.46 alin. (16), (17) și (18), alin.(4)  şi art.56 alin. (5) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art.21, art. 23 alin.(2) , art.31, alin.(4) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.233/2016,  cu modificările şi completările ulterioare; 

      Ținând seamă de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
            În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”c”, art. 139 și  ale art. 
196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art. 1. -  Se aprobă inițierea demersurilor de actualizare  a „Planului Urbanistic 
General al oraşului Slănic” şi a  Regulamentului local de urbanism aferent, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului local nr.8 din 30.04.2001 și a căror valabilitate a fost prelungită prin 
Hotărârile Consiliului local nr.17/2011, nr. 70/2015 și nr.12/2019. 

Art. 2. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
general al  orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic prin  
Arhitectul-Șef și Aparatul de specialitate al primarului. 
 

    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IOANA MIHAIELA STERE 
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Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu   15  voturi  „pentru”,  0 „împotrivă” şi  0  „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8  
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