
  

 

ROMÂNIA 

 

JUDEŢUL PRAHOVA  

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 

 
B-dul Eroilor, nr.16, Comuna Cornu, județul Prahova,tel:0244-367461; fax: 0244-367402, e-mail:  primariacornu@gmail.com  

 

nr. 10558/1.11.2021 

 

ANUNȚ PUBLIC 

Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ 

 

Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că în luna 

decembrie 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și regulamentului local aferent 

pentru “MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE 

TEREN DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES 

GENERAL ȘI ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE 

INTERES GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 

18285 mp)  în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, număr cadastral 23325, 

tarla 7, parcelele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271, inițiat de primarul comunei Cornu. 

Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare 

privind acest proiect de hotărâre Primăriei comunei Cornu, până cel mai târziu la data de 2 decembrie 

2021. Aceste se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poștă, prin fax sau prin 

corespondență electronică. 

Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, iar documentația aferentă anunțului poate fi 

consultată pe site-ul primăriei comunei Cornu la adresa www.primariacornu.ro secțiunea Monitorul 

oficial local – Alte documente – Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter 

normativ. 

                                                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                   Daniela IANCU 

 

 

mailto:primariacornu@gmail.com
http://www.primariacornu.ro/


 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE din 1.11.2021 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și regulamentului local aferent pentru 

“MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN 

DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI 

ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES 

GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  

în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, număr cadastral 23325, tarla 7, 

parcelele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271 

 

             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.129 alin.(1) și alin.(2) c) coroborate cu alin.(6) lit.c) și alin.(7) lit.k) precum și cele ale  art.136 

alin.1) din Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

b) art.art.2 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

c) art.25 alin.(1), dispoziţiilor art. 311, art. 32 alin. (5) lit. a), art. 39, art. 44, art. 45, art. 47 alin. (1) şi (2), 

art. 56 alin. (1), (4), (6) şi (7) și art. 64 alin. (3) și cele ale art.65 alin.(3) din  Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;  

d) art. 5, art.11 și art.12 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea 

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 

2701/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

e)art.18, art. 28 și art. 30, alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism 

aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/ 2016, 
             ținând cont de: 

a)Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cornu; 

b)raportul informării și consultării publicului privitor la implicarea publicului în etapa trasparenței 

decizionale, elaborat de compartimentul de urbanism, înregistrat sub nr.  10604/1.11.2021; 

c)avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Prahova  

dat prin Avizul Unic nr. 2656/17.11.2021 privind documentația tehnică PUZ- “MODIFICARE 

INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ PENTRU 

INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ 

MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE 

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp) - comuna Cornu, strada Carol I, proiectant ZAB 

TEN CONSULTING-urb.Vladimir Valeriu CAZAN, beneficiar Swisscaps Romania SRL, 

 în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.e) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din 

Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

Art.1. Se însușește Raportul informării și consultării publicului nr. 10604 din 1.11.2021 cu 

privire la Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent pentru “MODIFICARE INDICATORI 

URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE 

ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI 

SERVICII DE INTERES GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI 

TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, număr 

cadastral 23325, tarla 7, parcelele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271, proiectant ZAB TEN 

CONSULTING-urb.Vladimir Valeriu CAZAN, beneficiar Swisscaps Romania SRL, raport prevăzut 

în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                 Art.2. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent pentru 

“MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ 

PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ REZIDENȚIALĂ 

ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE 

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol 

I, nr. 20, număr cadastral 23325, tarla 7, parcelele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271, proiectant ZAB 

TEN CONSULTING-urb.Vladimir Valeriu CAZAN, beneficiar Swisscaps Romania SRL, conform 

documentației prevăzute în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri are termen de 

valabilitate până la data aprobării noului Plan Urbanistic General al comunei Cornu. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrative nr.554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. -  Compartimentul de urbanism duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și 

are obligația de a transmite câte un exemplar din hotărâre, însoțit de documentația PUZ pe format 

digital și hârtie, către: Consiliul Județean Prahova – Arhitect Șef; Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Prahova; Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Ministerului 

Dezvoltării și Administrației Publice, pentru preluarea în Observatorul Teritorial Național. 

Art.6. -  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul Oficial 

al comunei Cornu pe site-ul  www.primariacornu.ro. 

 

Inițiator: 

Primar Cornel NANU 
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Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.........../2021 

 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU 

DOCUMENTAŢIA PLAN URBANISTIC ZONAL  

“MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN 

DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI 

ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES 

GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  

în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, număr cadastral 23325, tarla 7, 

parcelele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271 

 

  În  conformitate  cu  art.  36  din  Legea  nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi 

urbanismul, Ordinul nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru 

aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” coroborate cu Regulamentul   local   

de   implicare   a   publicului   în   elaborarea   sau   revizuirea   planurilor   de amenajare a teritoriului 

şi de urbanism al comunei Cornu, aprobat prin H.C.L. nr. 36/2011, în vederea   aprobării   

documentaţiei   de   urbanism   Plan   Urbanistic   Zonal “MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI 

ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII 

DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE 

INTERES GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  

în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, nr.cad.23325 (tarla 7, parcele Cc265, 

Cc 266, Cc 270, Cc271), initiator SC SWISSCAPS ROMANIA SRL, au fost parcurse etapele legale 

de informare și consultare a publicului atât de către iniţiatorul proiectului cât şi de către Biroul 

Urbanism, în scopul fundamentării deciziei Consiliului local al comunei Cornu, 

Informarea   şi   consultarea   publică   s-a   derulat   respectând   etapele   din   cadrul   

procesului   de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului: 

1. Etapa pregătitoare prin anunţarea intenţiei de elaborare;  

2. Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; 

 3. Etapa propunerii finale care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune 

procedurii de transparenţă decizională. 

Amplasament: Terenul în suprafaţă de 18285 mp este situat în intravilanul localităţii Cornu, 

proprietate privată a  S.C. SWISSCAPS ROMANIA SRL identificat prin C.F. nr. 23325 Cornu, nr. 

cadastral 23325, (tarla 7, parcele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271). 

Persoana   responsabilă   din   partea   proiectantului   pentru   informarea   şi   consultarea publicului: 

urbanist Vladimir Cazan, tel. 0722705516, 

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea populaţiei   din   partea comunei  Cornu, inspector 

urbanism Mihaela Cristina Chiriac, telefon 0244367461, adresa e-mail primariacornu@gmail.com. 

Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:  

Prin Certificatul de urbanism nr. 85/21.07.2021, eliberat de Primăria comunei Cornu, s-a   

stabilit necesitatea elaborării şi aprobării unui plan urbanistic zonal. 

Conform prevederilor art. 47 al Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, planul urbanistic zonal este instrumental de   

planificare   urbană   de   reglementare   specifică, prin   care   se   coordonează   dezvoltarea urbanistică   

integrată   a   unor   zone   din   localitate   caracterizate   printr-un   grad   ridicat   de complexitate 

sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de 

dezvoltare urbană integrată a zonei cu planul urbanistic general.  

Prin certificatul de urbanism nr. 85 din data de 21.07.2021 s-a solicitat întocmirea   

documentaţiei   faza  P.U.Z.,   în conformitate cu avizul prealabil de oportunitate nr.1/21.07.2021. 



Avizul de oportunitate s-a eliberat în scopul   precizării   detaliate   a   regimului   tehnic, juridic şi   

economic,   precum   şi   clarificarea următoarelor elemente: 

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal; 

-  categoria   funcţională   de încadrare;  

-  reglementări   obligatorii   sau   dotări de interes public necesare;  

- reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor.  

A fost elaborat documentul de planificare al procesului de informare şi consultare a publicului  

nr. 5221/05.07.2021  privind   iniţierea,   elaborarea,   aprobarea   şi   monitorizarea   implementării 

documentaţiei P.U.Z. şi a  egulamentului  Local de  Urbanism pentru Plan Urbanistic  Zonal 

“MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ 

PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ REZIDENȚIALĂ 

ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE 

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol 

I, nr. 20, nr.cad.23325 (tarla 7, parcele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271) , şi  în   cuprinsul   acestuia   

au   fost   prevăzute   parcurgerea   etapelor   reglementate   prin Ordinul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului nr. 2701/2010.  

Etapa I – Implicarea publicului în etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare a P.U.Z. în 

perioada 6.07.2021-21.07.2021.  

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul . 

S-au întocmit:  

- Anunţul public Etapa I privind intenţia de elaborare a planului urbanistic faza P.U.Z. şi R.L.U., nr. 

5370/27.07.2021, a fost afişat la sediul Primăriei comunei Cornu şi publicat pe pagina de Internet a 

Primăriei la adresa www.primariacornu.ro. 

 Anunţul privind intenţia de elaborare a P.U.Z. a fost amplasat de către investitor pe un panou rezistent 

la intemperii, în loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate conform modelului prevăzut în Anexa 

nr.1 la Ordinul nr. 2701/2010. Publicul a fost invitat să transmită observaţii şi propuneri privind 

intenţia de elaborare a planului urbanistic. 

În perioada  menţionată  nu  au  fost   înregistrate observaţii  şi   propuneri cu   privire la intenţia de 

elaborare a documentaţiei de urbanism P.U.Z. propusă.  

 Etapa a II - a – Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor – s-a desfăşurat în 

perioada 10.08.2021-9.11.2021.  

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul. 

S-au întocmit:    

-   Anunţul   privind   consultarea   asupra   propunerilor   preliminare   P.U.Z.   nr.6162/4.08.2021 

care a fost afişat la sediul la sediul Primăriei comunei Cornu şi publicat pe pagina de Internet a 

Primăriei la adresa www.primariacornu.ro. 

  - Anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliminare ale P.U.Z. a fost amplasat de către 

investitor şi pe un panou rezistent la intemperii, în loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate 

conform modelului prevăzut de Anexa nr.2 la Ordinul nr. 2701/2010.  

   Publicul a fost invitat să consulte documentele privind propunerile preliminare ale P.U.Z la sediul 

Primăriei comunei Cornu, la biroul de urbanism. 

    Etapa III – Implicarea publicului în etapa elaborării P.U.Z. - etapa propunerii finale, care include 

toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională Detalii privind 

tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul. 

                      Începând cu data de 1.11.2021 la sediul Primăriei persoanele interesate au fost 

informate că pot consulta forma finală a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local 

de Urbanism.  

De   asemenea   au   fost   publicate   anunțurile   pe   etape     de   consultare a   populației   în 

vederea obținerii Acordului de Mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova: 



- Anunțul nr. 1 publicat în ziarul Telegrama Prahova și afișat la sediul primăriei în data de 29.07.2021; 

- Anunțul nr. 2, publicat în ziarul Telegrama Prahova și afișat la sediul primăriei în data de 

04.08.2021, 

- Anunțul nr.3, publicat în ziarul Telegrama Prahova și afișat la sediul primăriei în data de 5.10.2021, 

având ca obiect: “MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE 

TEREN DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI 

ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL, 

UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  în comuna Cornu, 

satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, nr.cad.23325 (tarla 7, parcele Cc265, Cc 266, Cc 270, 

Cc271). 

      Etapa IV – Implicarea publicului în monitorizarea implementării P.U.Z.  

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul. Această etapă 

se desfăşoară după aprobarea prin H.C.L. a Planului Urbanistic Zonal şi se supune Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. În 

acest sens, vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, planşa 

de reglementări urbanistice şi regulamentul local de urbanism care reprezintă informaţii de interes 

public.    

Acest   raport  a   fost   întocmit   în   conformitate  cu   Regulamentul   local   de   implicare  

a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, care 

fundamentează decizia Consiliului local al comunei Cornu responsabil cu aprobarea sau respingerea 

planului   P.U.Z. propus, în vederea  respectării  principiilor  de  dezvoltare urbană durabilă şi 

asigurării interesului general. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei 

publice pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.  

Raportul va fi afişat pe pagina de Internet a Primăriei comunei Cornu la adresa: 

www.primariacornu.ro, secţiunea Monitorul Oficial Local, subsecţiunea 6.Alte documente, 

6.3.Informare asupra problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autoritățile 

adiministrației publice cât şi pe panoul de afişaj al instituţiei.  

 

Întocmit inspector urbanism, 

Mihaela -Cristina CHIRIAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CORNU 

Nr. 10557/1.11.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

proiect hotărâre:  aprobarea Planului Urbanistic Zonal și regulamentului local aferent pentru 

“MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN 

DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI 

ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES 

GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  

în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, număr cadastral 23325, tarla 7, 

parcelele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271 

 

Documentația PUZ a fost inițiată de către societatea comercială SWISSCAPS ROMANIA 

SRL proprietară a unui teren cu suprafata de 18.285 mp, aflat pe strada Carol I, la numărul 20, în 

comuna Cornu, satul Cornu de Jos. Documentația privind lucrarea PUZ este necesară pentru a 

modifica reglementarile Planului Urbanistic General pentru parcelele Cc265, Cc 266, Cc 270, Cc271. 

Această modificare este necesară întrucât în cadrul PUG Comuna Cornu aprobat în anul 

2010, parcelele ocupate de Societatea SC Swisscaps Romania SRL au fost încadrate dintr-o eroare în 

cadrul zonei destinate instituțiilor și serviciilor de interes general și a locuințelor. Societatea 

SWISSCAPS Romania SRL exista la data aprobarii PUG și avea acelasi profil de ativitate ca și cel 

actual  – Servicii, industrie nepoluantă și depozitare.  

Proprietarul terenului si initiatorul acestui studiu doreste schimbarea partiala a zonei 

functionale si a indicatorilor urbanistici prevazuti de actualul Plan Urbanistic General.  

Obiectivele principale ale Planului Urbanistic Zonal propus aprobării sunt: 

a. modificarea indicatorilor urbanistici prevazuti de PUG-ul actual de la POT maxim  

=30% si CUT maxim 0,9  la POT maxim = 60% si CUT maxim = 0.9.  Indicatorii aprobați prin PUG  

nu mai corespund cu necesitățile actuale ale societății comerciale Swisscaps Roamania SRL  și acești 

indicatori au fost stabiliți pentru o unitate teritorală de referință mare UTR 9 preponderent ocupatăa 

de locuințe, fără a stabili în mod diferențiat indicatori urbanistici pentru alte zone funcționale. 

Societatea Swisscaps are nevoie de niște indicatori urbanistici adecvați, care să permită o valorificare 

judicioasă a terenului.  

b. schimbarea destinației terenului pe care se află amplasată societatea comerciala 

SWISSCAPS Romania SRL din Zonă -  instituții si servicii de interes general și Zona de locuințe 

în  Zonă mixtă –  instituții și servicii de interes general și unități industriale de depozitare și 

transport. Incadrarea în zona de servicii a terenului ocupat de societate reprezintă o eroare a 

actualului PUG. 

În  conformitate  cu  art.  36  din  Legea  nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi 

urbanismul, Ordinul nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru 

aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” coroborate cu Regulamentul   local   

de   implicare   a   publicului   în   elaborarea   sau   revizuirea   planurilor   de amenajare a teritoriului 

şi de urbanism al comunei Cornu, aprobat prin H.C.L. nr. 36/2011, în vederea   aprobării   

documentaţiei   de   urbanism   Plan   Urbanistic   Zonal “MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI 

ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII 

DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE 

INTERES GENERAL, UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  



în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, nr.cad.23325 (tarla 7, parcele Cc265, 

Cc 266, Cc 270, Cc271), initiator SC SWISSCAPS ROMANIA SRL, au fost parcurse etapele legale 

de informare și consultare a publicului atât de către iniţiatorul proiectului cât şi de către Biroul 

Urbanism, în scopul fundamentării deciziei Consiliului local al comunei Cornu, 

Informarea   şi   consultarea   publică   s-a   derulat   respectând   etapele   din   cadrul   

procesului   de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului: 

1. Etapa pregătitoare prin anunţarea intenţiei de elaborare;  

2. Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; 

 3. Etapa propunerii finale care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune 

procedurii de transparenţă decizională. 

Durata de valabilitate P.U.Z.ului propus pentru aprobare, conform legii nr.350/2001 cu 

modificările și completările ulterioare, este până la aprobarea P.U.G. –lui reactualizat al comunei 

Cornu. 

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor prerogativelor conferite de 

prevederile art.136 alin.1 din Codul Administrativ, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației PUZ-“MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE 

TEREN DIN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI 

ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL, 

UNITĂȚI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT“(Sst 18285 mp)  în comuna Cornu, 

satul Cornu de Jos, strada Carol I, nr. 20, număr cadastral 23325, tarla 7, parcelele Cc265, Cc 266, 

Cc 270, Cc271. 

 

 

Primar , 

Cornel NANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


