
      
R O M A N I A 

J U D E T U L  B U Z A U 
COMUNA GLODEANU SILISTEA 

C O N S I L I U L  L O C A L 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea documentaţiei   P.U.Z.- „Construire hala procesare 

soia cu anexe (13 silozuri) satul Satu Nou, comuna Glodeanu 
Silistea, judetul Buzau” 

 
 

 Consiliul local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzău, 
 întrunit în şedinţă ordinară. 
 Având in vedere : 

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Siliştea, 
înregistrată sub nr 89/21.11.2019.; 

- raportul compartimentului Urbanism si menajarea 
teritoriului înregistrat sub nr. 90/21.11.2019; 

- cererea S.C. FATROM ADITIVI FURAJERI S.R.L. înregistrată 
sub nr. 6544/20.11.2019; 

- prevederile art. 25 alin. (1) art. 271 lit. (c,d) si art. 47 din 
Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 23 alin (2) din Legea nr 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului 
local; 
 - prevederile art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de 
urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 - prevederile art. 129 alin.(2) lit.(c) alin.(6) lit.(c) art. 155 alin. 
(5), lit. (c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completarile ulterioare ; 
 In temeiul art. 196 alin. (1), lit. (a), din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia : PLAN URBANISTIC ZONAL 
„Construire hala procesare soia cu anexe (13 silozuri)”  satul Satu 
Nou, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau  întocmita de S.C. 
ACTIV SERVICE S.R.L. în conformitate cu prevederile proiectului nr. 
1490/2019. 



Amplasament : Sat Satu Nou, extravilan, tarlaua 30, parcela 174. 
  
 

Art. 2. Se aproba introducerea in intravilan a suprafetei de 
27.192 mp. identificat prin Nr. Cadastral 23671 din C.f. nr. 23671. 
 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează 
Primarul Comunei Glodeanu Siliştea şi compartimentul de 
specialitate din subordine. 

 
Art. 4. Secretarul comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau va 

comunica prezenta hotărâre autorităţilor si persoanelor interesante. 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 
  Consilier local, Laurentiu RADU      
             
 
          CONTRASEMNEAZA, 
              SECRETAR GENERAL, 
                 Adrian IONIŢĂ 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 29 
Glodeanu Silistea,   29 noiembrie 2019 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Glodeanu 

Siliştea în şedinţa din data de 29 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 
139 alin. (3) lit.(e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de  ____ voturi ,,pentru”, __ voturi ,,impotriva” , __ ,,abtineri”, din numărul total de 
___ consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


