
ROMÂNJA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILJUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 78 din 24.10.2022, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8229 din 24.10.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8230 din 24.10.2022, întocmit de inspectorul din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, prin care se propune aprobarea 
prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Local şi a Regulamentului Local de Urbanism, 

- 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 », cu valabilitate de I O ani, 

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor 
pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

În baza prevederilor : 
- art. 25 Ia 27, coroborate cu art. 46 alin. (I), (1 A3)şi (1 A7) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. I 29 alin. (2) litera "c", alin. (6) litera "e", art. 139 alin. (3) litera« e » şi art. I 96 

alin.(l) litera« a» din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/219 privind Codul administrativ, c u  
modificările şi  completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART.I: Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani, 
judeţul Prahova şi a Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 3/30.01.2013, până la 
data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism. 

ART. 2: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către 
secretarul general al comunei Tomşani. 
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Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 




