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JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 

                                              - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T A R A R E 
privind soluţionarea cererii pentru  

eliberarea unui certificat de urbanism 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  
24.615/2015, prin care se propune aprobarea soluţionării cererii pentru elibe-
rarea unui certificat de urbanism, la solicitarea UAT Buzău; 
 - raportul Arhitectului şef, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 - prevederile art. 31 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin 
Ordinul nr. 839/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei; 
 - prevederile art. 56, alin. (2) din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii nr. 154/2014 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău.   
         In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-11), art. 45, alin. (3) şi art. 
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

                                       H O T A R A S T E : 
      
 

Art.1.- Se aprobă eliberarea certificatului de urbanism şi ulterior elaborarea 
unui plan urbanistic zonal, documente necesare eliberării autorizaţiei de 
construire a 16 locuinţe de necesitate în module, tip container – construcţii 
provizorii şi utilităţi (energie electrică, apă şi canalizare), amplasate pe terenul 
curţi-construcţii aflat în domeniul  privat al municipiului Buzău, teren situat în 
strada Depozitului nr.9, în suprafaţă de 1811,00 m.p., certificat de urbanism şi 
plan urbanistic zonal, solicitate de Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul 
Buzău.   
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Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Arhitectului şef, 

Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Serviciului  Autorizare Construcţii, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.         
 
 
 
                                            PRESEDINTELE  SEDINTEI, 

      consilier Constantin Coman 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 23 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, - abţineri şi  - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

  


