
       ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL LOCAL 

                                                               

Proiect nr .30/07.04.2021 

privind aprobarea documentației de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): 

PUZ schimbare destinație teren (S=1157 mp) din subzonă căi de comunicație 

feroviară  în zonă instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică 

ortodoxă și amenajare scuar (Sst=5538 mp) în comuna Bucov, sat Pleașa , nr 

cadastrale 25025,25026,25347, tarla 42, parcela A1829, nr cadastral 26024 

(strada Fabricilor ),nr cadastral 24423(strada Dimitrie Cantemir) , nr cadastral 

25960 (strada 1 Mai)  -inițiat de dl viceprimar  

Nicolescu Nicolae 

 

Având în vedere inițiativa Primarului comunei Bucov , exprimată prin Referatul de aprobare 

nr. 8873/07.04.2021, 

           Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 8826/2021, în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și 

completările ulterioare, 

           Luând în considerare raportul de specialitate nr. 8874/2021 al compartimentului 

urbanism și amenajarea teritoriului , 

           Avizul unic al Arhitectului Șef nr.2608/21.12.2020, 

           Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Bucov, 

           Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare, 

             Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 



ulterioare, 

             Ținând seama de Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al 

planului urbanistic zonal, 

             Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. 

k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi 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 Bucov, 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 

 

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent 

obiectivului de investiție:Schimbare destinație teren (S=1157 mp) din subzonă căi de 

comunicație feroviară  în zonă instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare 

biserică ortodoxă și amenajare scuar (Sst=5538 mp) în comuna Bucov, sat Pleașa , nr 

cadastrale 25025,25026,25347, tarla 42, parcela A1829, nr cadastral 26024 (strada 

Fabricilor ),nr cadastral 24423(strada Dimitrie Cantemir) , nr cadastral 25960 (strada 1 Mai)   

 

Art.2. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către pimarul comunei Bucov, și se 

înaintează celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                      

                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

 

 


