ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea intocmirii unui plan urbanistic zonal
Consiliul local al Comunei SMEENI, județul Buzău,
Având în vedere:
• proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar ION ANDREI;
• expunerea de motive a primarului comunei SMEENI, județul Buzău, înregistrată
la nr. 9960/08.11.2017 ;
• raportul compartimentului de specialitate, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat la nr. 9961 , aprobat de primarul comunei SMEENI, județul
Buzău;
• prevederile H.C.L. SMEENI nr. 75/2017 privind „Realizarea unei centrale
fotovoltaice conectata la reteaua publica de energie electrica prin utilizarea
energiei solare ca resursa energetica in comuna Smeeni,judetul Buzau ”;
• prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în
administrația publica locală;
• prevederile Legii nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
• avizul comun favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Smeeni ,inregistrat sub nr.9962/08.11.2017
în temeiul art.45 alin.1 și art.115 alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
ART. I. - Se aproba intocmirea Planului Urbanistic Zonal aferent imobilului teren
extravilan in suprafata de 10461 , aflat in proprietatea comunei Smeeni ,situat in T 8 , P
116 , inscris in cartea funciara nr.23173, avand numar cadastral 23173 .
ART. II. - Sumele aferente intocmirii Planului Urbanistic Zonal mentionat la Art.I. se
vor asigura din bugetul local al comunei Smeeni.
ART. III. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste
d-l primar, Andrei Ion .
ART. IV. - Secretarul comunei Smeeni va aduce la cunoștința instituțiilor publice,
autorităților publice, va comunica persoanelor interesate și va aduce la cunoștință publică
prezenta hotărâre.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local
Brinza Marian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Stanescu Anghel Luigi

Nr.97/13.11.2017 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
13.11.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” , 0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din
care prezenţi la şedinţă 15.

