
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  NR. 61 

privind aprobarea avizului de oportunitate referitor la initierea unui Plan Urbanistic Zonal 
pentru   T85 si lotizare 

 Consiliul Local Vadu Paşii, 
 Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului, înregistrată la nr. 7084/29.06.2020 ; 
• raportul compartimentului de specialitate nr. 7130/30.06.2020 al doamnei Neacsu 

Maria, consilier in cadrul Compartimentului agricol si fond funciar; 
• avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comert inregistrat nr. 7290/02.07.2020; 

• Anuntul privind intentia de elaborare puz nr. 2091/20.02.2020; 
• Avizul de oportunitate nr. 1/26.03.2020 inregistrat la nr. 4136/08.04.202 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completările şi modificările ulterioare şi în baza 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările 
aduse prin OG nr. 27/2008;  

Art. 92 din Legea 18/1991 privind fodul funciar, cu modificarile si completarile ulterioare;   
În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art.1.  Art. 1. Se aprobă avizul de oportunitate referitor la initierea unui Plan 
Urbanistic Zonal pentru   T85 si lotizare. 

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului UAT 
Vadu Pasii, judetul Buzau  
 Art.3. Secretarul general al UAT va aduce la cunoştinţă publică, persoanelor, 
compartimentelor, autorităţilor şi instituţiilor interesate prevederile prezentei hotarări şi o va 
înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
 
 
           PREŞEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL, 
 
                     VOICU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PAŞII 
02 IULIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  9  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 5 abţineri din numărul total 
de 15  consilieri locali  în funcţie şi  14  consilieri locali prezenţi la şedinţă 

 
 
 
 
 


