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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

HOTĂRÂREA nr. 19 din 26.03.2020  
 

privind aprobarea documentației ”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC 
GENERAL ȘI REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM  COMUNA VALEA 
RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
• referatul de aprobare al  Primarului  comunei Valea Râmnicului înregistrat  la     

nr. 2529 din 20.03.2020;  
• raportul de avizare al domnului Dibu Adrian inspector urbanism înregistrat la     

nr. 2533 din 20.03.2020; 
• raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la     

nr. 2535 din 20.03.2020; 
• solicitările cetățenilor din satul Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, 

județul Buzău;   
• prevederile raportului de informare și consultare a publicului privind propunerile, 

observațiile și sugestiile , pentru ,,Reactualizare Plan Urbanistic General și 
Regulament Local de Urbanism, comuna Valea Râmnicului, judetul Buzău”; 

• prevederile Avizului nr. 5/11.03.2020 al Consiliului Județean Buzău, pentru 
,,Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism, 
comuna Valea Râmnicului, judetul Buzău”; 

• prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și 
completările; 

• prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, cu modificările și completările; 

• prevederile H.G. nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Ordinului nr.2701/2010, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism; 

• prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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• prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, repunlicată (R2) , cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.c și alin.6 lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

• În temeiul  art. 139  alin.3 lit.e, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 
și alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC 
GENERAL ȘI REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM  COMUNA VALEA RÂMNICULUI, 
JUDEȚUL BUZĂU”, conform anexei nr. 1 – Memoriu General și anexei nr. 2 – 
Regulament Local de Urbanism, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

    (2) Perioada de valabilitate a documentației de urbanism ”REACTUALIZARE PLAN 
URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM  COMUNA VALEA 
RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”,  este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire a 
acesteia, în condițiile legii. 

 
     (3) Proiectantul S.C. Ambient Urban S.R.L. poartă întreaga răspundere cu privire 

la întocmirea și respectarea legislației în vigoare în domeniul urbanismului a 
documentației  ”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT  LOCAL 
DE URBANISM  COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”, asigurând 
consultanță, pentru îndreptarea eventualelor deficiențe care pot aparea, în perioada 
implementării documentației în practica administrativă. 
 
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consililui Local Valea Râmnicului nr. 6/1999, precum și hotărârile de prelungire a 
valabilității acesteia. 
 
Art.3. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

      26.03.2020                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează                                                                            
    Răducan Daniela – Mădălina                                             Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința 

ordinară din 26.03.2020 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.e din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.        

 














































































































































































































































































































































