
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi 
Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomsani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11 din 19.02.2021, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1118 din 19.02.2021, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1119 din 19.02.2021, 
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013 privind aprobarea documentaţiei 

"Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi a 
Regulamentului Local de Urbanism, 

În baza prevederilor: 
- Art. 46 alin. (1"7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii nr. 50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- Ordinului Ministrului lucrărilor publice nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
-Art. 31 alin.( l )  literele "b" şi "c", alin. (2), alin. (4) şi alin. (5) din Ordinul Ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a Lgeii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

-Art. 2 litera "b" din Anexa la Ordinul Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
1056/2018 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în 
intravilan a terenurilor agricole; 

-Ordinului Ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/201 O pentru aprobarea 
metodologiei de informare şi consultarea a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c", alin. (6) litera "c" şi art. 139 alin. (3) litera „e" din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Se aprobă iniţierea demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic general şi 
regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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ART. 2: Sumele necesare pentru achiziţionarea contractului de prestări servicii vor fi 
asigurate din bugetul local. 

ART. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, Compartimentul cadastru şi urbanism. 

ART. 4: Hotărârea va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, j udeţul Prahova. 

Număr consilieri în funcţie 13 
Număr oonsilieri prezenţi I � 
Voturi pentru -�-'-Voturi împotrivă 
Abţineri 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomşani, 

Matei Violeta Iuliana 
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