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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 46 
privind aprobarea Planului  urbanistic zonal ”INTOCMIRE PUZ T85, T87 

SI LOTIZARE” 

        
 
 
          Consiliul local Vadu Pasii; 
          Având în vedere: 
          - referat de aprobare al primarului comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, 
înregistrată la nr. ________________________________; 

        - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 
_____________________ aprobat de primarul comunei; 
        - avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economic-socială, buget-
finanţe, administrarea bugetului privat al comunei, agriculură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, nr. ___________________; 

        - avizul Arhitectului șef al județului Buzău nr. 9/27.04.2021 precum și 
avizele solicitate prin Certificatul de urbanism ale căror fotocopii sunt anexate 
nr. 6360/27.04.2021; 

           - HCL nr. 32/31.05.2011 privind aprobarea planului Urbanistic General 
al Comunei Vadu Pasii, județul Buzău;  
            - prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c) și alin.(5)lit. c), art. 45, alin. 
(2), lit. e) și art. 115, alin.(1), lit. b) din legea nr.215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.                                     

 
 
 

                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
       Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul aferent 
acestuia pentru ”INTOCMIRE PUZ T85, T87 SI LOTIZARE”. 

         Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri Planul Urbanistic 
Zonal aprobat potrivit dispozițiilor art.1 devine parte integrantă a Planului 
Urbanistic General al comunei Vadu Pasii, județul Buzău, iar Regulamentul 
local de urbanism aferent PUZ - ”INTOCMIRE PUZ T85, T87 SI LOTIZARE” 
devine parte integrantă a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
planului Urbanistic General al comunei Vadu Pasii, județul Buzău. 

         Art. 3.   Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal prevăzut în 
prezenta hotărâre este până la reactualizarea P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 
32/31.05.2011. 
        Art.4.  Secretarul general al UAT Vadu Pasii va comunica Institutiei 
Prefectului, Institutiei Primarului comunei Vadu Pasii, si va  aduce la 
cunoştinţă publică  prezenta hotărâre. 



 
 

INITIATOR,                                              AVIZAT, 
             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PASII 
13 Mai 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul 
total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


