
 

 COMUNA UNGURIU 

CONSILIUL LOCAL 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 

privind reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) şi a Regulamentului local de 

urbanism al comunei Unguriu , judeţul Buzău   

 

  Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău, 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- raportul informarii si consultarii publicului privind documentatia de urbanism si 

amenajarea teritoriului “Reactualizare PUG comuna Unguriu nr. 2965/31.05.2016; 

-prevederile prevederile art. 1, alin. (2), art. 2, art. 4, lit. ”b” şi art. 6 ale Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-avizul Arhitectului-sef al judetului Buzau nr. 18/2016 ; 

-prevederile  Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii , cu modificările și completările ulterioare 

- dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. „c” coroborat cu alin. (5) lit. „c” al aceluiaşi articol din Legea 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

luând act de: 

-expunerea de motive a primarului comunei Unguriu nr. _______/2016; 

-raportul compartimentului de resort nr. _______/ 2016 ; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unguriu, 

 
În temeiul art.45 alin.(1) si art. 115 alin. (1) Lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , emite 

următoarea   

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1. - Se aprobă reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) şi a Regulamentului 

local de urbanism al comunei Unguriu , judetul Buzau  , confom documentaţiilor nr. 1/2013 

întocmite de S.C. Profesional A.T. Urban Proiect S.R.L., cu respectarea condiţiilor impuse în 

avizele de specialitate .  

Art.2. – Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 10 ani de la data 

aprobării acesteia în Consiliul local al comunei Unguriu , judeţul Buzău . 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul comunei Unguriu, domnul Tirizică Gheorghiţă , prin aparatul de specialitate  . 

Art.4. Secretarul  comunei  Unguriu va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi 

instituţiilor  interesate  şi  va  face  publicitatea  cerută de  lege  . 

                        

                  Iniţiator ,                                               Avizat legalitate ,           

                Primar ,                                               Secretar comună ,  

    Ing. Tirizică Gheorghiţă                                Jr. Marin Adrian Vasile 

 


