ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 119/2014 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate
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.
35/CLM/2015, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 119/2014 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind modul de soluţionare a cererilor
pentru eliberarea unor certificate de urbanism;
- raportul Direcţiei Evidenţă - Administrare Patrimoniu, Cadastru şi
Transporturi Locale şi avizele 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;
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă modificarea poziţiei cu nr. crt. 1 din anexa la Hotărârea
nr. 119/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind modul de
soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism conform
anexei care face parte integrantă din prezenta horărâre.
Art.2.- Hotărârea nr. 119/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de
urbanism se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri Certificatul de
urbanism nr. 374 din 11.09.2014 se anulează şi se va emite un nou certificat de
urbanism, conform prevederilor de la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Arhitectului Sef,
Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Serviciului Evidenţă - Administrare
Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Autorizare Construcţii, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Alexandru Dunel

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 26 martie 2015
Nr.56

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa
din data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi
pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22
consilieri prezenţi la şedinţă.

ANEXA
la Hotărârea nr.
din 26 martie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
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LISTA
persoanelor juridice care au solicitat eliberarea certificatelor de urbanism
necesare elaborării unui PUZ şi autorizaţiilor de construire pentru executarea unor
construcţii definitive pe terenuri proprietate publică sau privată a municipiului Buzău
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nou
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14.919/
14.08.2014

S.C." GDF Suez
România " S.A. prin S.C.
" Avi Prod Grup " S.R.L.
Bucureşti

şoseaua Brăilei
şi străzile
Alexandru
Marghiloman şi
Horticolei
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S.C." GDF Suez
România " S.A. prin S.C.
" Avi Prod Grup " S.R.L.
Bucureşti
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durata executării
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tractul de execuţie, cu subtraversare prin foraj
orizontal a şoselei
Brăilei şi a căii
ferate , cu avize
Direcţia de
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Bucureşti şi
Direcţia Regională
de Căi Ferate
Galaţi
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