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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr.22 din 12.05.2021 

 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALT 

ȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna  Valea  Râmnicului, judeţul Buzău 
  

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

• referatul de aprobare a Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrată  la     
nr. 3687 din 07.05.2021; 

• raportul de avizare al domnului  Dibu  Adrian – inspector urbanism  înreg.  la    
nr. 3688 din 07.05.2021; 

• raportul de avizare  al Comisiei  de  specialitate  a  Consiliului local  înreg. la    
nr. 3689 din 07.05.2021; 

• prevederile cererii doamnei Ralea Ana – Maria administrator al S.C. VULCANI RAL 
TRANZIT S.R.L. nr.3380 din 27.04.2021 prin care solicită aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALT ȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna  
Valea  Râmnicului, judeţul Buzău; 

• prevederile Raportul informării și consultării publicului;  
• prevederile Avizului arhitectului șef  din cadrul Consiliului Județean Buzău nr. 7 

din 23.04.2021;  
• prevederile Certificatului de Urbanism nr. 76 din 28.10.2020;  
• prevederile art. 27¹ alin.1 lit.c, art.29 alin.2ˡ, art.32 alin.1 lit.c și alin.5 lit.a , 

art.47, art.48ˡ alin.4, art.54 alin.3, art.56 alin.1, alin.4, alin.6 și alin.7 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  cu modificările și 
completările ulterioare; 

• prevederile art.28 alin.1, art.30 alin.2, att.35 alin.3 și alin.4 și art.43 din Ordinul 
nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 
actualizare a documentaţiilor de urbanism; 

• prevederile art.5 și art.6 din Anexa la Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• prevederile art.32 alin.3 lit.a din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţi; 

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



Pagina 2 din 2 
 

 

• prevederile H.C.L. nr.19/2020 privind aprobarea documentației 
”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT  LOCAL 
DE URBANISM  COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”; 

• prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

• prevederile art.129 alin.6 lit.c și alin.7 lit.k,  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.Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALT ȘI BIROURI” sat 
Oreavul, comuna  Valea  Râmnicului, judeţul Buzău, pentru un teren în suprafață de 
4000 mp, situat în Tarlaua 17, Parcela nr. 140, Nr. cadastral 27030,  extravilan sat 
Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, suprafața studiată fiind de 6878 
mp, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2.Terenul în suprafață de 4000 mp, situat în Tarlaua 17, Parcela nr. 140, nr. 
cadastral 27030, aparținând beneficiar S.C. VULCANI RAL TRANZIT S.R.L. – 
administrator Ralea Ana – Maria, va face parte din intravilanul comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău.  
 
Art.3.Beneficiarul S.C. VULCANI RAL TRANZIT S.R.L. – administrator Ralea Ana – 
Maria, la realizarea investiției este obligat să respecte detaliile tehnice și geografice din 
documentația de urbanism.  
 
Art.4.Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 5 ani de la data adoptării 
prezentei hotărâri.  
 
Art.5.Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău și Compartimentul Urbanism 
și amenajarea teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.6.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

      12.05.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                                 
                 Țîrloi Ionica                                                          Secretar general, 

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

extraordinară din 12.05.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.e din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu un număr de  14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.       


