
 
 
 

    Avizat pentru legalitate 
Secretar UAT 

data 13.10.2021 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.10674/186 din 08.10.2021 

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. _____/___  din _________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; 
            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 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                                                                
SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                   
   ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   ___octombrie 2021 
Nr.  ____                     
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PRIMAR 

DANELUȘ COSTEA 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  PRAHOVA 
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Nr.10675/187 din 08.10.2021 

 
 

  REFERAT DE APROBARE  
 

1. TITLUL ACTULUI  ADMINISTRATIV   
 

 Proiect de hotărâre  privind  inițierea demersurilor de actualizare a  „Planului Urbanistic 
General al oraşului Slănic” şi a  Regulamentului local de urbanism aferent 
 
 

2. MOTIVUL EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV 
 
 
      În conformitate cu prevederile art. 46 (17) din Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul potrivit căruia : ,, Initierea demersurilor de actualizare a Planului 
urbanistic general sau de prelungire a valabilitatii documentatiei in vigoare se aproba prin 
hotarare a Consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea 
primarului/primarului general al municipiului Bucuresti, pe baza referatului de specialitate al 
arhitectului-sef. 
   Având în vedere că Planul Urbanistic General al oraşului Slănic” şi   Regulamentul local de 
urbanism aferent, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr.8 din 30.04.2001, pentru o 
perioadă de 10 ani  și a căror valabilitate a fost prelungită prin Hotărârile Consiliului local 
nr.17/2011, nr. 70/2015 și nr.12/2019. 
       Având în vedere Raportul de specialitate al Arhitectului Șef, prin care propune inițierea 
demersurilor de actualizare a planului urbanistic general   
       Având în vedere prevederile Codului administrativ potrivit cărora primarul asigura 
elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si 
actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora,  iniţiez şi propun Consiliului local să dezbată 
şi să adopte proiectul de hotărâre privind  inițierea demersurilor de actualizare a  „Planului 
Urbanistic General al oraşului Slănic” şi a  Regulamentului local de urbanism aferent, în forma 
prezentată. 
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