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Primarul comunei Gornet Cricov, C in lon , finind cont de prevederile:
- ordonantei de Urgenta nr.8/ 2009 privind acordarea vouchereloi de vacanta cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art.3 si art.5 din HG 215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanta actualizata;
- Legea 15312017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice. cu
modificarile si completarile ulterioare;

VtrzAnd:
-Raportul Serviciului Contabilitate t. /1d din Jg.Csilctg din cadrul Primariei Gomet-
Cricov.
-Referatul de la Resurse Umane nr. /1cs din -0.cr&!din cadrul Primariei Gomet-Cricov.
in temeiul art. 36, alin. 2, lit. ,,c", art. 122 9i a art. 45 din Legea nr 21512001, privind
administraJia publicd locald, cu completirile gi modificdrile ulterioare;

Propun Consiliul Local al Comunei Gornet Cricov sI aprobe:

1!4|! Se aprobd Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanld pentru salaria|l
din cadrul aparatului propriu a1 Primarului al Comunei Gomet Cricov, conform Anexei
care face parte integrantd din prezenta hotarire.

1!4|} Cu ducerea la indeplinire a hotirdrii se incredinleazi secretarul Comunei Gomet-

Cricov.
Un exemplar din prezenta hotdrAre se comunicii:

- Institufiei Prefectului - Judetul Prahova;
- Primarului Comunei Gomet-Cricov;
- Compartimentul Salarizare din cadrul Primariei Gomet-

Cricov;
- Compartimentului Resume Umane din Primariei Gomet-

Cricov;
- Spre afigare.

PRIMAR

PROIECT DE HOTANANT

rr.inind tp.ob1."? R""ulu-",.trlri ?.o"du.ii nru.h"""lo. d" ru"uoti ,".t., ,ulu"iutii
din cadrul anaratului pronriu al primarulurcomunei Goro"Leii"6i-
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Primarul Comunei Gornet-Cricoy, potriyit prevededlor: Ordonantei de Urgenra nr.8/ 2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta cu modificarile si completadle ulterioare: art.3 si art.5 din HG 215/2009
pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta actualizata:

Avand ca baza: Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice. cu

modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de cele expuse, in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale

nr.2l5l2001, republicata , cu modificarile si compl€ta le ulterioare, propun Consililui Local aprobarea
Regulamentului Intern privind acordarea voucherelor de vacanta in anul 2019 dupa cum urmeaza:

l.Valoarea nominala a unui voucher de vacanli este de 50 lei, valoarea cumulate a acestora fiind de 1450

de lei.

2.Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta este de un an de Ia data emiterii acestuia pe suport de

hartie, conform prevederilor legale.

3.Asupra sumei de 1450 de Iei corespunzitoare voucherelor de vacanttr se aplica o cottr de impozitare de | 0olo.

care se calculeaza gi retine cu ocazia achitarii drepturilor salariale aferente lunii in care au fost primite
voucherele.

4.Voucherele de vacan(i se acordd tuturor persoanelor care au calitate de salariat al aparalului propriu al

PrimAriei Comunei Gomet-Cricov la momentul acordtrrii acestora.. Avend in vedere ctr voucherele de

vacanB se acordl pentru recuperarea gi intretinerea capacitatii de munctr a personalului, nu pot beneficia de

acestea decet persoanele care au

desfdqurat efectiv activitale in perioada de referinra, indiferent de perioada lucrate.
5.Salarialilor aparatului propriu al Primiriei Comunei Gomet-Cricov li se acordl vouchere de vacanti pentru
fiecare an calendaristic, respectiv vouchere cu valoare cumulatl de 1450 lei pentru anul 2019 Ei vouchere cu
aceiagi valoare cumulatA pentru anul2020.
6.Salariatii aparatului propriu care beneficiazl de program de lucru redus. pentru care numArul de ore normale de
lucru, calculate slptf,mdnal sau ca medie lunara- este inferior numtrrului de ore normale de lucru al unui salariat cu
norma intreaga comparabil, precum gi cei angajali cu contract individual de munca cu timp pa4ial beneficiaztr
de valoarea integralA a voucherelor de vacanp.
7.ln cazu I cumulului de funclii. voucherele de vacanp se acordlde angajatorul unde salariatul in cauz6 igi are
tunctia de bazi, potrivit art.l2 alin (4) din anexa la Hottrrerea de Guvem nr.2l512009. cu modific6rile pi
completArile ulterioare. Persoanele care sunt in aceaslA situalie vor depune o declaralie pe propria rf,spundere
prin care specifica angajatorul unde au funclia de bazA in termen de l0 zile lucr[toa.i de la data l,,a.ii la
cunogtinfE a prezentului Regulament.
8.Voucherele de vacanli se acordi integral $i personalului care, in perioada de referin{A beneficiaztr de
concediu pentru incapacitate temporara de munca. concediu de matemitate, concediu de risc matemal, concediu
pertru ingrijirea copilului bolnav numai daca sunt indeplinite cumulativ cele treiconditii prevtrzute de alineatul
(4),respectiv:

a) momentul acordtrrii slsesituezein perioada de referinttr;
b) in bugetul Primariei comunei Gornet-cricov sa existe sume prevazute distinct cu aceasre
destinafiel
c) persoanele sI fi desf{qurat efectiv activitate in perioada de referinta. indiferent de
perioada lucrattr.
9.Voucherele de vacantA nu se acordtr personalului din cadrul aparatului propriu al Primariei Comunei GorneF
Cricov 

.care 
pe intreaga perioadl de referintd s-au aflat in concediu pentru cre$terea copilului pane la 2 ani,

respectiv pani Ia 3 ani incazul copilului cu handicap, cdt si personalului care se afla in concediu far6 pla15
sau are activitatea suspendati, in conditiile legii.
l0.Voucherele de vacan[6 nu se acordA persoanelor care ocupA funclii de demnitate publicd.
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Expunere de motive
privind aprobarea Regulamentului acordarii voucherelor de vacanti rrentru salariatii

din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Gornet-Cricov
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Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului acordarii voucherelor de vacantd
pentru salarialii din cadrul aparatului propriu a[ Primarului Comunei Gomet-Cricov;
-Legea nr.212018 -Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- Prevederile art. l9 alin (l), art.26 si art.42 din Legea nr.27312006- Legea privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonantei de Urgenta nr.8i 2009 privind acordarea voucherelor de vacanta cu
modificarile si completarile ulterioarel
- art.3 si art.5 din HG 21512009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanta actualizata;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local rc.14117.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al
Comunei GornelCricov, Judetul Prahova, pe anul 2019, din care rezulta ca au fost bugetate
sumele necesare acordarii acestora, apreciez ca exista atat sursa de finatare precum si baza
legala de acordare.

Astfel, tinand cont de cele expuse, in conformitate cu prevederile Legii
administratiei publice locale nr.21512001, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare, consider ca fiind necesar adoptarea unei hotarari, de catre Consiliul local al
Comunei Gomet-Cricov. judetul Prahova, pentru aprobarea Regulamentului Intem privind
acordarea voucherelor de vacanta in anul 2019, in cuantum de 1450 lei pentru salatiatii care
indeplinesc conditiile conform regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta.

In urma analizei documentelor referitoare la acest proiect de hotarare, se wizeaza
favorabil.

Inspector,
POPA RIANA

Primar ,

PRIMARIA COM. GORNET.CRICOV
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privind propunerea de aprobare a regulamentului privind acordarea voucherelor de
vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Gornet-Cricov

Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului acordarii voucherelor de vacantd
pentru salarialii din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Gomet-Cricov;
- Ordonanta de Urgenta nr.8l 2009 privind acordarea voucherelor de vacanta cu
modificarile si completarile ulterioare:
- art.3 si art.5 din HG 21512009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanla actualizata;
- Legea 15312017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice. cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local nr.14117.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al
Comunei Gomet-Cricov, Judetul Prahova. pe anul 2019.

ln conformitate cu prevederile Legii administratiei publice tocale nr.2l512001.
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, consider necesar adoptarea unei
hotarari, de catre Consiliul Local al Comunei Gomet-Cricov. judetul Prahova. pentru
aprobarea Regulamentului Intem privind acordarea voucherelor de vacanta.

In urma analizei documentelor referitoare la acest proiect de hotarare. se avizeaza
favorabil.

Inspector,
Udrescu Claudia
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Art. l PreYederi generale.
( l) In scopul recuperirii qi intretinerii capacitltii de munci, de creqtere a productiviteri muncii qi

de motivare a personalului - functionari publici qi personal contractual - din cadrul aparatului
propriu al Primlriei Comunei Gomet-Cricov, angajatorul acordl acestora in perioada 20t9 - 2020
vouchere de vacan{i, pe suport de hirtie, in valoare de 1.450 Iei pentru un salariat, in condifiile
prevezute de art. I alin. (2) din Ordonan{a de Urgenli a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanfi, aprobatd cu modificiri qi completiiri prinLegea nr.9412014, cu modificirile
qi completirile ulterioare, de HotirArea de Guvern nr. 21512009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea voucherelor de vacantS" cu modificirile gi completlrile
ulterioare, de art. 36 alin, (l) din O.U.G. nr.114128.12.2018 qi de prezentul regulament.

(2) Valoarea nominali a unui voucher de vacan!tr este de 50 lei, valoarea cumulatl a acestora
fiind de 1450 de lei.

(3) Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanti este de un an de la data emiterii acestuia pe
suport de hertie, conform prevederilor legale.

(4) Asupra sumei de [ 450 de lei corespunzltoare voucherelor de vacantl se aplici o coti de
impozitare de 100%, care se calculeazA fi retine cu ocazia achitirii drepturilor salariale aferente lunii
in care au fost primite voucherele.

(5) Perioada de referinti in care salarialii pot beneficia de vouchere de vacanli este anul
calendaristic, respectiv in anul 2019 Si 2020. Acordarea acestora este condilionatl de indeplinirea
condiliei Iegale referitoare la existenla in bugetul alocat aparatului propriu al Primlriei Comunei
Gomet-Cricov a sumelor alocate cu aceasttr. destinatie pentru fiecare an in parte

Art. 2. Modalitate de acordare,
( f) Voucherele de vacan(i se acordi tuturor persoanelor care au calitate de salariat al aparatului

propriu al Primlriei Comunei Gomet-Cricov la momentul acordlrii acestora.. AvAnd in vedere cl
voucherele de vacanld se acordd pentru recuperarea gi intrefinerea capacitatii de munci a
personalului, nu pot beneficia de acestea decet persoanele care au
desfEgurat efectiv activitate in perioada de referinti, indiferent de perioada lucrate.
(2) Salariafilor aparatului propriu al Primlriei Comunei Gomet-Cricov li se acordi vouchere de
vacanld pentru fiecare an calendaristic, respectiv vouchere cu valoare cumulati de 1450 lei pentru
anul 2019 qi vouchere cu aceiagi valoare cumulati pentru anul 2020.(i) 

, Salarialii aparatuluipropriucare beneficiazi de program de lucru redus, pentru care num6rul de ore
normale de lucru. calculate septamanal sau ca medie irnirS, 

"rt" 
inferior numirului d" o.e no.n1atei.

lucru al unur salanar cu normd intreagi comparabil, precum gi cei angajafi cu contract individual de
munci cu timp pa(ial beneficiazi de valoarea integrall a vouchereloi de vacang.(4) In cazul cumulului de firnclii, voucherele de vacantE se acordl de angajatorul unde salariatul in
cauz.i i$i are functia_de bazi, potrivit art.r2 alin (4) din anexa la Hotirareai" Guu"nr nr.2l 5/2009, cu
modificirile 9i completiriie ulterioare. Persoanele care sunt in aceasti situafie vo. depun. o decla.alie
pe propria rlspundere prin care specifici angajatorul unde au funclia de bazi, in termen ae tO zite
lucrltoare de la data luirii la cunogtinli a prJzlntului Regulament.(5) In cazul personalului incadrat prin transfer, respeciiv a cerui nou incadrat sau cerui
ciruia ii, inceteazi detaqarea la alti institulie sau autoritate publici in perioada Je referinla-
voucherele de vacantd se vor acorda cu condilia prezentdrii de cdtre salariat a unei uaere.inle din.ure sa
rezulte faptul ce angajatorul de la care s-a transferat / la care i- a incetat detagarea-/tu .u."'u a.r6jr*t
activitate anterior incadririi la primlria comunei Gomet-cricov, nu i-a acordlt voucheie d;;;;";Ei,
perioada de referin(i, p6nd la data realizlrii transferului/inceiirii detaqdrii/incetirii u"tl"i-taO iu

Anexa la HCL NR_DIN_

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA
VOUCHERELOR DE VACANTA PENTRU SALARIATILOR
DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL PRIMARIEI

COMUNEI GORNET-CRICOV



vechiul angajator.
(6) In cazul personalului deta$at la Primdriei comunei Gomet-Cricov, de la alti institutie sau
autoritate publicS- voucherele de vacanti se acordi cu conditia prezentirii de citre salariat a unei
adeverinle din care sl rezulte faptul ci angajatorul de la care s-a deta$at nu i-a acordat vouchere de
vacanli in perioada de referinti.
(7) - Voucherele de vacanli se acordd integral gi personalului care, in perioada de referinla
beneficiazd de concediu pentru incapacitate temporare de munca, concediu de matemitate, concediu
de_risc matemal, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav numai dacd sunt indeplinite cumulativ
cele trei condilii prevlzute dealineatul ( I ), respectiv:
d) momentul acordirii si se situeze in perioada de referinli;
e) in bugetul Primdriei Comunei Gornet-Cricov se existe sume prevezute distinct cu aceasti
destinalie;
f) persoanele si fi desfrgurat efectiv activitate in perioada de referinli, indiferent de
perioada lucratd.
(8) Voucherele de vacanta nu se acordd personalului din cadrul aparatului propriu al Primiriei
Comunei Gornet-Cricov care pe intreaga perioade de referinta s-au aflat in concediu pentru
cresterea copilului panl la 2 ani, respectiv p6nd Ia 3 ani in cazul copilului cu handicap, c6t si
personalului care se afli in concediu f[r[ plati sau are activitatea suspendat6, in conditiile legii.
(9) Voucherele de vacan{I nu se acordtr persoanelor care ocuptr funcfii de demnitate publici.

Art. 3. Drepturile gi obligaliile salaria{ilor.

(l) Salarialii care primesc vouchere de vacanti nominale sunt singurele persoane indreptltite
si le utilizeze in Romdnia, la unit{ile afiliate, in perioada de valabilitate a acestora $i in
exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii contractat care poate cuprinde servicii de
cazare, alimentatie publice. transport, tratament balnear,agrement. Continutul minim al pachetului
de servicii turistice conline in mod obligatoriu servicii de cazare.
(2) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanli pe baza actului de identitate.
(3) Salarialii beneficiari au dreptul s[ i$i aleage unitatea afiliate pentru achizilionarea
serviciilor turistice.
(4) Salariatii beneficiari de vouchere de vacant6 sunt direct r[spunzdtori pentru pAsffarea $i
utilizarea \ oucherelor de \acanti.
(5) Furtul sau pierderea voucherelor de vacant4 va fi anunlati in scris prin declaralie pe
proprie rdspundere in vederea recuperirii contravalorii acestora de la unitatea emitenti.
(6) Se interzice salariatilor, beneficiari de vouchere de vacanti, urmltoarele:
?) utilizarea voucherelor de vacanli pentru achizilionarea altor servicii decdt cele

prev2ute la alin. (l);
b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacan,ti, in cazul in care suma corespunzitoare solicitatd este

mai mic[ decit valoarea nominal6 a tichetului de vacant6;
C) comercializarea voucherelor de vacanli in schimbul unor sume de bani qi/sau al altor

bunuri qi/sau servicii.
(7) Salariatul are obligatia sA restituie Primiriei Comunei Gornet-Cricov voucherele de vacanle
pe suport de hArtie acordate qi neutilizate la sfirgitul perioadei de valabilitate. la data stabilitd de

angajator sau la data incetirii raportului de muncL/sewiciu, cu recalcularea impozitului cuvenit, in
luna urmatoare restituirii.
(8) Salariatul are obligatia se restituie angajatorului voucherele de vacan(i pe suport de hirtie
acordate necuvenit, in tennen de l0 zile lucratoare de Ia data de c6nd a fost inqtiinlat ci is-au
acordat voucherele necuvenit.
(9) in cazul nerespectirii obligaliei de restituire, repararea pagubelor se va realiza conform
prevederilor legale in vigoare, aplicabile funcliei publice gicontractuale.

Art. 4. Eviden!a qi plata voucherelor de vacanlI.

(l) Primiria Comunei Gornet-Cricov, prin Serviciul Contabilitate, Compa(imentul Salarizare. |ine
evidenla voucherelor de vacanti, conform situaliilor cuprinse in anexele nr.l, 3 qi 5 la Normele
metodologice privind acordarea tichetelor de vacanfi, aprobate prin Hotitirea Guvemului nr.215/2009,

cu modificirile gi completirile ulterioare, gestionarea acestora pe suport h6rtie urmdnd si se efectueaze,

potrivit legii, de persoane imputemicite in scris de cetre ordonatorul de credite.
(2) in termen de 5 zile lucritoare de la aprobarea prezentului regulament, Compartimentul
Resurse Umane va transmite compartimentului Salarizare, lista persoanelor care au calitatea de



salariat al aparatului propriu al prim6riei la data respectivd. Aceastd listd va conline numdrul curent,
numele gi prenumele beneficiarilor de vouchere de vacanti, codul numeric personal al fiecerui
beneficiar, in ordinea serviciilor/birourilor/compartimentelor gi in cadrul acestora in ordine
alfabetic[.
(3) in perioada de acordare a voucherelor de vacanfi, pAni la data de 05 ale fiecirei luni,
Compartimentul Resurse Umane transmite Compartimentului Salarizare lista persoanelor care
dob6ndesc dreptul de a beneficia de vouchere de vacanli $i nu au fost incluse in listele anterioare, cu
respectarea elementelor prevdzute la alin. (2).
(4) [n vederea efectuerii comenzii acestora lunar, Compartimentul Salarizare va transmite
Biroului de achizitii publice, listele finale privind persoanele care au dreptul sd beneficieze de
Vouchere de Vacanli,
(5) In baza contractului incheiat cu unitatea emitente, Biroul achizilii publice va emite nota de
comanda cAtre aceasta, grupat pe servicii / birouri/compartimente ;i in cadrul acestora in ordine
alfabetici.
(6) Plicurile cu voucherele de vacanfi sigilate, distinct pe fiecare salariat in parte vor fi prima
datl receptionate cantitativ pe baza borderoului semnat de cetre reprezentanlii furnizorului, respectiv
reprezentantii beneficiadui $i calitativ de cetre persoanele imputernicite din cadrul
Compartimentului Salarizare.
(7) In decurs de 2l zile calendaristice, persoanele imputemicite din cadrul Compartimentului
Salarizare predau plicurile sigilate fiecdrui salariat beneficiar. Exceplie vor face salariatii care nu sunt
prezenfi in institulie la data programate a prederii plicurilor (aflafi in concediu de odihnS. concediu
medical, in deiegare, in detaqare, etc.). SalariaJii beneficiari se vor identifica prin BI/CI. Salarialii
beneficiari igi desigileazl plicurile qi verifici integritatea si corectitudinea cametului.
(8) Persoanele imputernicite din cadrul Compartimentului Salarizare, inscriu in prezenta

salarialilor beneficiari datele necesare completirii situaliei analitice a voucherelor de vacanld pe

suport hartie distribuite beneficiarilor - Anexa 3 la normele metodologice, aprobate prin Hotdrdrea
de Guvem nr-21512009, cu modificdrile gi completirile ulterioare
(9) Salarialii beneficiari semneazA de primire a voucherelor de vacanti in coloana
corespunzitoare a Anexei 3 Ia Normele metodologice aprobate prin HotdrArea de Guvem
nr.21512009, cu modificlrile si completirile ulterioare.
(10) La retumarea de citre beneficiar a voucherelor de vacanti pe suport hArtie neutilizate sau

acordate necuvenit, persoanele imputemicite din cadrulCompartimentului Salarizare completeazf, in
prezenta salariatului beneficiar Anexa 5 la Normele metodologice aprobate prin Hotirirea de

Guvern nr.2l512009, cu modificdrile Ei completirile ulterioare qi semneazl aldturi de acesta de
privirea voucherelor.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
DUTA ION DANUT

AY IZ AT PENTRU LEGALITATf,
PT. SECR.ETARUL COMUNEI

GORNET-CRICOV
BUCEANU MARIA
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PROIEGT DE HOTARARE
PRIVIND APROBARIA RIGTIFICARIT RIGULA II{TULUI LOGAL DE URBAiItsf,

SI PLAI{S! RIGLEMINTARI URBA]{I3TIC!. CAr D! CO U TCATI! AF!R! rr PLAIIULUI
URBANISTIG GITENAL AL COMUNII GORNIT€RICOV

Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Prahova nr.843l din02.05.2019 prin care
respinge acordarea avizului certificatului de urbanism pentru *Constrire praznicar *,de la
Biserica Tarculesti pemotivca in prealabil trebuie saprocedam [a intocmirea,avizarea si
aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal deoarece lucrarile propuse nu respecta reglementarile
PUG si RLU ale localitatii aprobate anterior prin HCL 5l I 01.09.2017 si HCJ Prahova nr. 131

/ 31.08.2016 ;

Tinand cont de prevederile Legii nr.350 /2001- privind amenajarea teritoriului si

urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare .

In temeiul prevederilor art. 36. alin. (4), tit. c), art. 45 alin (l), art. 117 alin (l) din Legea

nr.2l5l200l - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Primarul comunei Gornet-Cricovjudetul Prahova 
'd-l 

Calin lon -
propune spre dezbatere si aprobare Cxonsiliulu Local al comunei Gornet-Cricov,

urmatorul proiect de hotarare :

Art, 1. Se aproba indreptarea de eroare peutru documentatia de Reuptualizare Plan

Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei comunei Gornet -

Cricov, aprobat cu HCL Gomet -Cricov nr. 51 /01.09.2017, astfel:

- i. - n.UU. cap' 4.10 - Zona Cai de comunicatie CC, art. 16 - corelarea plantatiilor

de aliniament pentru drumurile judetene cu partea desenata, rescpectiv cu plansa

Reglementari urbanistice - profile transversale 03.2a;
- 2. - R.L.U.,cap. V - Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din

extravilan, subcapitolul 5.5. TC -Terenuri ocupate de cai de comunicatie - introducere

profit propus in cxtravilan pentru drumurijudetene' - j - planse - Reglementari urbanistice - Cai de comunicatie si plansa Reglementari

urbanistice - profile transversale - introducere profil propus in extravilan pentru drumuri

judetene :

PRIMAR,
ION

ITIAilA



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMI]NA GORNET. CRICOV
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Regulamentului Locat de urbanism
si planse reglementari urbanistice - cgi de comunicatie aferente Planului Urbanistic General

al comunei Gornet-Cricov

Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Prahova nr.843l din 02.05.2019 prin care
respinge acordarea avizului certificatului de urbanism pentru +Constrire praznicar +,de [a
Biserica Tarculesti pemotivca in prealabil trebuie sa procedam la intocmirea, avizarea si
aprobarea unui PIan Urbanistic Zonal deoarece lucrarile propuse nu respecta reglementarile
PUG si RLU ale localitatii aprobate anterior prin HCL 5l I 01.09.2017 si HCJ Prahova nr. 131

/31.08.2016;
Documentatia privind rectificarea PUG si RLU ale localitatii aprobate anterior prin HCL

5l /01.09.2017 si HCJ Prahova nr. 131/31.08.2016 este intocmita de catresc PROTELCO -
S.A. -firma care
a intormit si Planul Urbanistic General al comunei -initial- in anul 2016 .

Rectificarea PUG si RLU, aprobat anterior,se refera punctual la:
- l. - R.L.U. cap. 4.10 - Zona Cai de comunicatic CC, art. 16 - corelarea plantatiilor

de aliniament pentru drumurile judetene cu partca desenata, rescpectiv cu plansa

Reglemcntari urbanistice - profile transversale 03.2a;
- 2. - R.L.U.,cap. V - Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan,

subcapitolul 5.5. TC -Tcrcnuri ocupatc de cai de comunicatie - introcluccre profit propus in
cxtravilan pentru drumuri judetene

- 3. - Planse - Reglementari urbanistice - Cai de comunicatie si plansa Reglementari
urbanistice - profile transversale - introducere profil propus in extravilan pentru drumuri
judetene :

tfi,hr,c 
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