
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTĂRÂREA 
Nr. 24 din data de 30.03.2021 

privind aprobarea PUZ - ului «Construire locuinte» in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru 
terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Izvorului, fn, înscris in CF nr. 107384 Tarlungeni, 

nr. cad. 107384, în suprafata de 21.700 mp., la cererea d-lor Pana Pompiliu (cas. cu Pana Maria), Pana 
Ciprian (cas. cu Pana Roxana-Mihaela), Trocaru Sorin; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30.03.2021, orele 
15,00; 

A vând în vedere Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, initiate si semnate de dl. Primar al 
Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Analizand solicitarea solicitarea d-lor Pana Pompiliu (cas. cu Pana Maria), Pana Ciprian (cas. cu Pana Roxana
Mihaela), Trocaru Sorin, intregistrata cu nr. 4423115.03.2021, prin care cer aprobarea PUZ - ului «Construire 
locuinte» in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Izvorului, 
fn, înscris in CF nr. 107384 Tarlungeni, nr. cad. 107384, in suprafata de 21.700 mp.; 

Vazand Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul "Urbanism si Amenajarea Teritoriului'', înregistrat 
la Primăria Comunei Tărlungeni cu nr. 4854/19.03.2021 (nr. de înregistrare CL 69/19.03.2021 ); 

Confonn prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 350/1991 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1 ), alin. (2), lit. c ), alin. (6), Iit. c ), art. 154, alin. ( 1 ), alin. (2), art. 155, alin. 
(5), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ; 

Vazand Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 
In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
În baza art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. e, art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1: Consiliul Local aproba PUZ - ul "Construire locuinte" in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru 

terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Izvorului, fn, înscris in CF nr. 107384 Tarlungeni, nr. cad. 
107384, in suprafata de 21.700 mp„ la cererea d-lor Pana Pompiliu (cas. cu Pana Maria), Pana Ciprian (cas. cu Pana 
Roxana-Mihaela), Trocaru Sorin. 

Art. 2: Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de catre Primarul Comunei Tarlungeni si Compartimentul 
« Urbanism si Amenajarea Teritoriului » din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni. 

Art. 3: Secretarul General al UAT Comuna Tarlungeni va comunica prezenta hotarare: 
• lnstitutiei Prefectului, Jud. Brasov; 
• Primarului Comunei Tarlungeni; 
• Compartimentului «Urbanism si Amenajarea Teritoriului» din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni; 
• d-lor Pana Pompiliu (cas. cu Pana Maria), Pana Ciprian (cas. cu Pana Roxana-Mihaela), Trocaru Sorin; 
• şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local şi/sau pe pagina de internet proprie. 

Art. 4: Prezenta hotarare a fost adoptata cu i.m numar de 16 voturi «pentru», O « împotriva» si 1 abtinere din 
numarul total de 17 consilieri locali, 17 consilieri locali fiind prezenti. 

Art. 5: Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în 
condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Avizat, Secretar General al UAT 
Comuna Tărlungeni, 
Faic Reihan 



Nr. DATA 
Semnătura persoanei 

Crt. 
OPERAŢIUNI EFECTUATE 

ZZ/LL/AN 
responsabile să efectueze 

procedura 

o. 1 2 3 Jt.,..ri 

I. Adoptarea hotărârii 3010312021 fj A- Pfi7 

~ 
I 

2. 
Comunicarea către Primarul 

05/04/2021 ort--Comunei Tărlungeni 

3. Comunicarea către Prefectul 
..... ./04/2021 

I D/J-judeţului Braşov 

4. Aducerea la cunoştinţă publică ..... ./04/2021 www .cor J unatarlunireni .ro 

5. 
Comunicarea, numai în cazul 

..... ./04/2021 /, r~--celei cu caracter individual 

6. Hotărârea devine obligatorie sau 
09/04/2021 

I 

oroduce efecte juridice . duoă caz -


