
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 

 
HOTĂRÂREA nr.49 

din 28.09.2012 
privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului 

local de urbanism ale comunei Largu 
 

Consiliul local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 28 septembrie 2012, 

Având în vedere : 
 expunerea de motive a primarului comunei Largu, iniţiatorul proiectului 

de hotărâre ; 
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Largu ; 
 prevederile art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c din Legea 

nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

 prevederile art.25-art.27^1 coroborat cu art.46 alin.1 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Largu nr.42/2012 
privind însușirea Raportului consultării și informării publicului privind 
actualizarea ”Plan Urbanistic General comuna Largu, județul Buzău”; 

 avizul nr.24/06.09.2012 emis de Direcția pentru Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Buzău ; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Largu ; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 și art.115 
alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare , 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Aprobă Planul Urbanistic General și Regulamentul local de urbanism 
ale comunei Largu, județul Buzău, actualizate, conform documentației 
nr.1200/3154/2010 elaborată de societatea comercială Proiect S.A. Buzău 
prin arhitect Cornelia Stroe; 
Art.2 Planul Urbanistic General și Regulamentul local de urbanism, 
actualizate, ale comunei Largu sunt valabile pentru următorii 10 ani ; 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică şi 
comunicată autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesarte . 
 
                Președinte de ședință, 
           consilier local, Petre Petrică                          contrasemnează, 
                                                                                 secretarul comunei, 
                                                                                     Bordea Stelică 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
comunei Largu din data de 28.09.2012 cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă,  din totalul celor 11 consilieri în funcţie prezenți                       
 
 


