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HOTĂRÂRE 

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal „Centru de sănătate, tratament balnear şi turism 

S+D+P+5E în oraşul Techirghiol˝, str. Lacului, nr. 1 şi Regulament de Urbanism 

 

 

  Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de 24.08.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, raportul comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 şi 2, 

 Având în vedere : 

− cererea nr.14093/2020 a d-nei SADEANU NELI         -Aviz Arhitect-Sef nr nr. 14171 din 

24.08.2020 

− Aviz CTATU nr.14093 din 24.08.2020, 

− Raportul de specialitate nr._14171___/24.08.2020__al Serviciului de Urbanism, 

Patrimoniu Tehnic-Investitii,  

− Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările 

şi completările ulterioare; 

− Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

− HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

 Văzând prevederile art. 129, alin.(6), lit. c, din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV,  

 În temeiul prevederilor art. 139, alin.3 din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             Art. 1 – Se aprobă  PUZ pentru „CENTRU de SĂNĂTATE, TRATAMENT 

BALNEAR şi TURISM S+D+P+5E în oraşul TECHIRGHIOL˝, str. LACULUI, nr. 1 şi 

REGULAMENT de URBANISM, cu respectarea condiţiilor din avize emise conform 

Certificatului de urbanism nr.018/28.01.2020.  

Art. 2 - Terenul reglementat prin PUZ este cuprins intre:  

            -la nord - str. ENACHITA VACARESCU 

-la sud - GRADINA BOTANICA TECHIRGHIOL 

-la est - zona protecție lacul TECHIRGHIOL 

-la vest - strada LACULUI 

şi va avea destinația de turism si activități balneo-climaterice.  

          Art. 4 - Secretarul general al orașului va face publica prezenta hotărâre prin afișaj si o va 

comunica persoanelor si instituțiilor interesate iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abțineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 24.08.2020. 

Nr. 134. 
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