
 
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
 

    HOTARAREA     nr.40   

privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal in 
scopul: „CONSTRUIRE HALA METALICA CU DESTINATIA SERVICE-AUTO, 
COMUNA PODGORIA” 

beneficiar: S.C. LIV DAL DEZMEMBRARI AUTO S.R.L.    
pentru suprafata de teren de 10000 mp din suprafata totala de 16238 mp, nr. 
cadastral 20593, tarlaua 97, parcela 2653 comuna Podgoria, judetul Buzau  

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA  pe  luna DECEMBRIE  2019; 
 

        Avand in vedere:  

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
5770/ 9.12.2019; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 5771/9.12.2019 ; 

 avizul consultativ al Comisiilor   de specialitate ale Consiliului local Podgoria;   
 art.129 alin.(l) şi alin.(2) c) coroborate cu alin.(6) lit.c), precum şi cele ale 

art.136 alin.l) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019; 

 art.25 alin.(l), art. 47 şi art.65 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 art.art.2 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr.525/1996, pentru aprobarea 
Regulamentului general de Urbanism, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
Tinând cont de: 
 cererea d-nei PAPUC LIVIA-MARILENA, administrator al S.C. LIV DAL 

DEZMEMBRARI AUTO S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Podgoria  
sub nr. 5754/5.12.2019; 



 avizul  favorabil emis de Consiliul Judetean Buzau  nr. 20/ 
29.11.2019 emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 
 In temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1 şi alin.(3) lit.e) coroborat 
cu art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. (1)  si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.(1). Se aprobă Planul Urbanistic Zonal :„CONSTRUIRE HALA 
METALICA CU DESTINATIA SERVICE-AUTO, COMUNA PODGORIA” 

comuna PODGORIA, judetul BUZAU,  beneficiar: S.C. LIV DAL 
DEZMEMBRARI AUTO S.R.L. pentru suprafata de teren de 10000 mp din 

suprafata totala de 16238 mp, nr. cadastral 20593, tarlaua 97, parcela 
2653 comuna Podgoria, judetul Buzau prevăzut în Anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2).Terenul de referinta al P.U.Z.-ului este in suprafata de  10000 
mp, iar zona studiata are suprafata de 16238 mp  si este proprietatea  
beneficiarului  fiind  delimitat astfel: 
 
 la NORD: pe 428,17 m teren agricol proprietate privata nr. cadastral 

4068; 
 la EST: pe 61,41 m drum national DN 2 – E 85; 
 la SUD: pe 283,86 m+168,11 m drum exploatare, domeniu public; 
 la  VEST: pe 3,86 m drum exploatare, domeniu public. 

Art. 2. Compartimentul de urbanism  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri şi are obligaţia de a transmite câte un exemplar din 
hotărâre, însoţit de documentaţia P.U.Z. pe format letric  către:  

-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzau .  
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire,   se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate si  se aduce la cunoştinţa publică 
prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei . 

 
 
Nr. 40 

        Data : 23.12.2019 

Presedinte de sedinta,  

Ciui Cosmin  

 Contrasemneaza pentru legalitate,  



      Secretar general,  

Rapeanu Violeta    

 
Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa 

ordinara din data de 23,12.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.l  

(majoritate   simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 

de 13  voturi pentru, 0 abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri 
locali in funcţie si 13 consilieri locali prezenţi la sedinta 


