
       
  ROMÂNIA

    JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PASII

                                      

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69
privind aprobarea Planului  urbanistic zonal ”STATIE DE COMPOSTARE CU

CAPACITATE 20.000 To/An”

       
          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. 18/16.062021 precum și avizele
solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 150/04.09.2020 ale căror fotocopii sunt
anexate prezentului proiect de hotarare;

- Solicitare nr. 33/16.06.2021 inregistrata la Primaria Vadu Pasii sub nr.
7292/16.06.2021 a SC TERRA COMPOST SRL; 

           - HCL nr. 32/31.05.2011 privind aprobarea planului Urbanistic General al
Comunei Vadu Pasii, județul Buzău; 

- HCL nr. 49/2020 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului
Urbanistic General al Comunei Vadu Pasii aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local  nr. 32/31.05.2011

            - prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul aferent acestuia
pentru ”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An” si
introducerea suprafetei de 2,5 ha, situat in Tarlaua 89, P 1066, ne. Cad. 25320,
nr. carte funciara 25320 in intravilanul Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau,
conform inventarului de coordonate realizat in Stereo 1970.

         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 - ”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE



20.000 To/An” 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 si prelungit prin HCL nr. 49/2020.

Art. 4. Incepand cu data aprobarii prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL
nr. 50/ 25 iunie 2021 privind aprobarea Planului  urbanistic zonal ”STATIE DE
COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An”

        Art.5. 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,

                   FIRON GHEORGHE                 TUDORIE FLORENTINA OANA
                         
VADU PAŞII
29.09.2021

Hotărârea a fost adoptată cu      voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţineri din numărul total de
15  consilieri locali  în funcţie şi  consilieri locali prezenţi la şedinţă



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419

Nr. 

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobare Planului  urbanistic zonal ”STATIE

DE COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An”

         Analizand documentatia depusa si avizul comisiei tehinice de specialitate nr.
9/2021 a Consiliului Judetean, se propune aprobarea de catre Consiliul local al
comunei Vadu Pasii a Plan Urbanistic Zonal si Regulament local aferent pentru
”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An”. Prin
Certificatul de urbanism emis de local Vadu Pasii, s-au solicitat si s-au obtinut
toate avizele necesare relizarii investitiei sus mentionate .
       Prevederile prezentului PUZ vor fi preluate in noul PUG, ce se va intocmi
potrivit prevederilor legale.Perioada de valabilitate a prezentului PUZ este
permanenta. Prin acest PUZ se doreste lotizarea terenului in suprafata de 45.000
mp pentru construirea ”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE
20.000 To/An”.

Pentru aceste considerente propun Consiliului local Vadu Pasii să dezbată şi să
adopte proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens.

PRIMAR,
Firon Gheorghe



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419

Nr. ______________/____________2021

AVIZUL
 COMISIEI DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobare Planului  urbanistic zonal ”STATIE
DE COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An”

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii
şi comerţ, analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind
Planului  urbanistic zonal ”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE
20.000 To/An” a constatat şi stabilit:

-  există raportul compartimentului de specialitate, în legătură cu
proiectul de hotărâre, aşa cum prevede legea.

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale,
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca
acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în
prima sa şedinţă.

Preşedinte,                           Secretar,


	REFERAT DE APROBARE

