


RO MÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax: 0238/797560 

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru 
CONSTRUIRE CASE DE VACANŢĂ P+M, Intravila şi extravilan, generat de 

imobilele situate în satul Leiculeşti, comuna Tisău, judeţul Buzău, Tarla 168, nr. 
Cadastral 21386 (Manciu Romeo) , în suprafaţă de 5566 mp şi Tarla 251 (intravilan), 168 
(extravilan), parcelele 7329,7330, nr. Cadastral 21920 în suprafaţă de 3223 ,(Ionescu Ioan 
şi Ionescu Gabriela Narcisa) zona studiată 17730,00 mp. 

Consiliul Local al Comunei Tisău , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de 

lucru 

Având în vedere: 
- art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României , republicată;

·-prevederile art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199 / 1997; 
- art.25, alin.1, art.28, art. 37 alin.5 şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2, alin.2 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
- Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajre a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând cont de: 
- cererea domnului Manciu Romeo, prin care se solicită aprobarea Planului

Urbanistic Zonal pentru investiţia mai sus menţionată; 
- Avizul nr.28 din 10.11.2021 emis de arhitectul sef al consiliului judeţean

Buzău; 
-·procesul verbal de prezentare şi dezbatere publică înregistrat la. primăria

comunei Tisău cu nr. 2572 din 23.04.2021-; 
- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Tisau, judetul Buzau

în calitatea sa de iniţiator, înregistrata sub nr.7415 din 15.11.2021 ; 
-raportul de specialitate întocmit de referent din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, înregistrat sub nr.7385 din 15.11.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul 

consiliului local Tisău, respectiv: 

a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina,
a pararea ordin ei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

b) Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget
finante, aclministrarea>:pomeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarie comunala,\arrienajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si 
turism; 








































































