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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEŞTI 

 

     
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a 

Regulamentului local de Urbanism aferent pentru obiectivul de 

investiții ”Înființare centru de procesare, depozitare și 

comercializare a produselor, precum și achiziția de echipamente în 

cadrul Cooperativei agricole AGRO MATIAS MUNTENIA”  situat în T 
31, P 158, N.C. 22826 extravilan, comuna Mihăilești, Județul Buzău 

 

 
Consiliul Local al comunei Mihăileşti,  judeţul Buzău 

Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 2251 din 
12.04.2022, 

 raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub 

nr. 2364 din 19.04.2022 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mihailesti; 
 adresa Cooperativei Agricole AGRO Matias MUNTENIA înregistrata sub nr. 

2246 din 12.04.2022 

 prevederile certificatului de urbanism nr. 164 din 22.10.2021; 

 avizul favorabil al Arhitectului Șef al Județului Buzău nr.17 din 
06.04.2022; 

  prevederile art.2 alin. 2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții republicată, actualizată cu modificările si 

completările ulterioare; 
 prevederile art.25 alin.1, art.47 si art 56 alin.6, alin.7 si alin 7^1 din 

Legea nr.350/2001 privind  amenajarea teritoriului și urbanismului, 

actualizată cu modificările si completările ulterioare; 

 prevederile art.129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.c din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;     
Luând in considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata cu modificările si 

completările ulterioare; 

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 
 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism 
aferent pentru obiectivul de invesțitii «Înființare centru de procesare, depozitare 

și comercializare a produselor, precum și achiziția de echipamente în cadrul 

Cooperativei agricole AGRO MATIAS MUNTENIA», situat în situat în T. 31, P. 158, 
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numar cadastral, 22826, extravilan, comuna Mihailesti, Județul Buzău, conform 

anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.  
Art2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează  

Primarul comunei Mihailesti prin aparatului de specialitate. 

Art.3 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta 

hotărâre autorităţilor, persoanelor fizice şi juridice interesate.  
             
 
 

Preşedinte de sedinţă, 

Florinel MORARU   
 

 

 
 

 

 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                     Violeta – Adelina TUDOSE 

 

 
 

 

 

Mihăileşti  

16.05.2022 
Nr.29 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta  ordinara din data 

de 16.05.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 1 voturi împotrivă, din numărul 
total de 11 consilieri in funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.   
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