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HOTĂRÂREA 
  nr. 72 din 28.10.2011  

 
 

- privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru „Plan Urbanistic Zonal pentru 
construire garaj şi hală pentru debitat material lemnos în satul Acriş, comuna Vama Buzăului, 

judeţul Braşov” 
 
 

 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.10.2011; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului privind aprobarea 
avizului prealabil de oportunitate pentru „Plan Urbanistic Zonal pentru construire garaj şi hală pentru 
debitat material lemnos în satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”, beneficiar Sporea 
Gheorghe Dan, referatul întocmit de responsabilul cu atribuţii în domeniul urbanismului, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 Văzând „Planul Urbanistic Zonal pentru construire garaj şi hală pentru debitat material lemnos în 
satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov” întocmit de către S.C. MGM Urban Proiect S.R.L.; 
 În conformitate cu prevederile art. 32, alin. (1), lit. “b” din Legea privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 
 Cunoscând prevederile art. 36, alin. (5), lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1 - 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1: Se aprobă avizul prealabil de oportunitate pentru „Plan Urbanistic Zonal pentru construire 
garaj şi hală pentru debitat material lemnos în satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”, 
beneficiar Sporea Gheorghe Dan. 
 

Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului şi responsabilul cu atribuţii în domeniul urbanismului 
asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
            Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, 
responsabilului cu atribuţii în domeniul urbanismului, beneficiarului şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Sergiu Oliver BORCEA                                                                      Avizează pentru legalitate, 
                      SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                        Adrian – Constantin GĂITAN 
                   


