
HOTĂRÂRE A NR. 76

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind acordul Consiliului Local al Oraşului Sinaia în calitate de administrator al str. Drum Nou
Cota 1400, pentru împrejmuirea terenului pe latura de vest pe zidul de sprijin existent pe distanţa de
9,80 m, conform planului de situatie anexat, vizat spre neschimbare la certificatul de urbanism nr.

17/03.02.2020, zid care face parte din structura strazii Drum Nou Cota 1400

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12926 din 20.05.2020 întocmit de dl. David Remus,
consilier local, prin care propune acordul Consiliului Local al Oraşului Sinaia în calitate de
administrator al str. Drum Nou Cota 1400, pentru "Continuare lucrări cu modificare soluţie tehnică
autorizată cu A.C 19/12.04.2019 "Construire imobil apartamente, spaţii parcare, garaj,
sistematizare teren şi amenajare vâlcel, organizare şantier, instalaţii" prin modificare balustrade şi
terase pe latura de est, construire împrejmuire teren pe latura de vest pe zidul de sprijin existent ", pe
str. Drum Nou Cota 1400 nr. 20-22, nr. cad. 21591, precum şi Raportul de specialitate al Serviciului
Urbanism şi Cadastru nr. 12928 120.05.2020 ;

Având în vedere cererea nr. 12016111.05.2020 a d-lui IORGOVAN RĂZVAN
CONSTANTIN, prin care solicită acordul administratorului str. Drum Nou Cota 1400, pentru
"Continuare lucrări cu modificare soluţie tehnică autorizată cu A.C 19/12.04.2019 "Construire
imobil apartamente, spaţii parcare, garaj, sistematizare teren şi amenajare vâlcel , organizare
şantier, instalaţii" prin modificare balustrade şi terase pe latura de est, construire împrejmuire teren
pe latura de vest pe zidul de sprijin existent ", pe str. Drum Nou Cota 1400 nr. 20-22, nr. cad. 21591;

Văzând avizul Comisiei de Urbanism
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările şi completările

ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În conformitate cu prevederile Legii 35012001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.g) şi art.l96

alin(1), lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrative,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOT ĂRĂŞTE:

ART.I. - Consiliul Local al Oraşului Sinaia, în calitate de administrator al str. Drum Nou Cota 1400, /
îşi exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru împrejmuirea terenului pe latura de vest pe zidul de
sprijin existent, pe distanţa de 9,80 m, conform planului de situatie anexat, vizat spre neschimbare la
certificatul de urbanism nr. 17/03.02.2020, zid care face parte din structura strazii Drum Nou
Cota1400, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Toate lucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăţilor private limitrofe sau a
proprietăţii oraşului Sinaia;

2. Realizarea unui studiu geotehnic aprofundat verificat conform HGR 925/1995 pentru
domeniul Af;

3. Realizarea unei expertize tehnice pentru zidul de sprijin existent la strada Drum Cota 1400;
4. Realizarea unei documentaţii tehnice (parte scrisă şi parte desenată) care să conţină măsuri de

punere în siguranţă pentru zidul de sprijin existent la strada Drum Cota 1400 şi pentru strada
respectivă;



5. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de
organizare a transportului greu pe raza oraşului Sinaia;

6. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentaţiile tehnice şi acordurile solicitate
prin certificatul de urbanism nr. 17/03.02.2020;

7. Se vor respecta prevederile Legii 5011991 republicată, precum şi normele de aplicare a
acesteia, Legea 1011995 şi celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. - În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru
şi Direcţia Poliţie Locală.

l ex. Prefectului Judeţului Prahova
l ex. Primarului oraşului Sinaia
l ex. Serviciului Urbanism şi Cadastru
1 ex. Dlui. Iorgovan Razvan Constantin
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu

Sinaia, 29 mai 2020
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