
 

                                             

 
 

 
   ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului 
Urbanistic Zonal ”Parc eolian comuna Gherăseni, județul Buzău” și al 

Regulamentului Local de Urbanism aferent  

 
    Consiliul Local Gherăseni, județul Buzău, 

      Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău,  
înregistrat sub nr.4269/26.07.2022; 

     - proiectul de hotărâre nr. 39/149/26.07.2022 privind aprobarea prelungirii 

termenului de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal ”Parc eolian comuna 
Gherăseni, județul Buzău” și al Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din aparatul  

de specialitate al primarului comunei Gherăseni, înregistrat sub nr. 

4270/26.07.2022; 
     - raportul de avizare nr.4962/29.07.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
     - raportul de avizare nr. 4961/29.07.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul 

Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
     - raportul de avizare nr. 4960/29.07.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - adresa nr. 69/2 din 22.07.2022 formulată de FIRST LOOK SOLUTIONS 

S.R.L., înregistrată la primăria comunei Gherăseni sub nr.4238/25.07.2022, 

referitoare la solicitarea de prelungire a termenului de valabilitate al P.U.Z. Parc 
eolian comuna Gherăseni și al R.L.U. aferent; 

     -  H.C.L. nr. 30 din 28.09.2012  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

”Parc eolian comuna Gherăseni, județul Buzău” și a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent; 

    -  H.C.L. nr. 33 din 28.07.2017 pentru completarea H.C.L. nr.30/28.09.2012 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  ”Parc eolian comuna Gherăseni, 
județul Buzău” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

    - H.C.L. nr. 30/30.06.2011 privind aprobarea reactualizării Planului 

Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru 
satele Sudiți  și Gherăseni și însușirea în patrimoniul comunei Gherăseni, 

județul Buzău; 

    - H.C.L. nr. 16/28.05.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de 

valabilitate al Planului Urbanistic General și Regulamentului aferent pentru 
satele Gherăseni și Sudiți din comuna Gherăseni, județul Buzău; 

 

 



 

 

 

    - prevederile art.47, alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;  

      -   prevederile art. 129 alin (2) lit. b),alin. (4) lit. f) și  art. 286, alin (4) din  

O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 (cinci) ani a termenului de valabilitate al 

Planului Urbanistic Zonal ”Parc eolian comuna Gherăseni, județul Buzău” și al 
Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local nr.30/28.09.2012  cu completările ulterioare prin HCL nr.33/28.07.2017, 

respectiv pănâ la data de 28 septembrie 2027.     
     Art.2. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 

împuternicește Primarul Comunei Gherăseni.    

    Art. 3. Secretarul general al comunei comunei va comunica, în termenele și 
condițiile legii, Institutiei Prefectului – Județul Buzău, Primarului comunei 

Gheraseni, autorităţilor și instituțiilor publice interesate şi va aduce la 

cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri.  
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, 

Iordache Georgică 

 

 
 

 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 

 
 

 

 
 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în 
şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, - vot 

împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 
 
 

Gherăseni, 29 iulie 2022 
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