
                

 

       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea unor precizări la Regulamentul Local de Urbanism aferent 

Planului  Urbanistic General al  municipiului Buzău în fază reactualizată, 
aprobat prin Hotărârea nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău   
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţa 
ordinară; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău nr. 

72/CLM/2017, prin care se propune aprobarea unor precizări la 
Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al 
municipiului Buzău în faza reactualizată, aprobat prin Hotărârea nr. 
235/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- raportul comun al Arhitectului  Şef şi al Serviciului de Urbanism şi 
Dezvoltare Urbană nr. 4415/2017; 

-avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Realizarea 
Lucrărilor Publice, Protecţia Mediului şi Turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Hotărârea nr.235/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
pentru aprobarea Planului  urbanistic  general al  municipiului Buzău în fază 
reactualizată, precum şi a Regulamentului general de urbanism aferent ; 

-prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi copmpletările ulterioare; 

-prevederile HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare. 

- punctul de vedere al  Societăţii Comerciale " Proiect " S.A. Buzău, în 
calitate de proiectant al Planului Urbanistic General al municipiului Buzău în 
fază reactualizată şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent; 



 În temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă unele precizări la Regulamentul Local de Urbanism 
aferent Planului Urbanistic General al municipiului Buzău în fază 
reactualizată, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2009 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, după cum urmează: 

1) zona functională IS (pe care se află şi terenurile proprietate privată 
cu numerele cadastrale 59406, 59407, 59408) se va citi L1b în scopul 
aplicării prescripţiilor specifice zonei funcţionale L1b din U.T.R. nr.5, zonă 
deja constituită cu locuinţe P+2 niveluri conform P.U.G. aprobat, lucru 
confirmat şi de adresa trimisă de S.C. Proiect S.A. Buzău.       

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Arhitectului Şef, 
Serviciului Autorizaţii, Urbanism, Amenajare Teritoriu Relaţii cu Publicul, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  
consilier Vasile Murguleţ 

 
 

   CONTRASEMNEAZĂ:            
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                         Diana Mariana Pavel 
                 

 

Buzău,  23 februarie 2017 
Nr. 42 
 

 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 23 februarie 2017, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de  21  voturi pentru, -  abţineri şi - 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă.      



 


