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HOTĂRÂREA NR.66 
din 31 Iulie 2012 

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării 
obiectivului de investiţii "LOCUINTA INDIVIDUALA"· P+1 E, Anexe si utilitâţi 

amplasat în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. AI.Nucilor, nr.SC,suprafaţa de 
800mp, nr.cadastral50652 

A vând În vedere : 
• Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea domnul Pistol Gheorghe prin care 

propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea realizări i obiectivului de i nvestiţi i 
"LOCUINTA INDIVIDUALA "- P+1 E, Anexe şi utilitaţi amplasat în judeţul Ilfov, oraşu l 
Buftea, str. AI.Nucilor, nr.5C, suprafaţa de 800mp, nr.cadastral 50652; 

• Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în 
Construcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului din data de 1 0.07.2012; 

• Certificatul de urbanism nr. 148 din 30 iunie 2011 emis de Primaria Oraşului Buftea; 
• Avizul de Oportunitate nr. 12323/05.01.2012 emis de Primaria Oraşului Buftea; 
• Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Judeţu lu i Ilfov 

nr.3124/5/7 din 22 mai 2012; 
• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism ; 

În conformitate cu prevederile dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată , şi prevederi le art.56 alin.6 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) si (2) lit. c) coroborat cu alin.(5) lit. c) si art. 45 
alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată ; 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal privind 
obiectivul de investiţii "LOCUINTA INDIVIDUALA"· P+1 E, Anexe şi utilitaţi amplasat 
în judetul Ilfov, oraşul Buftea, str. AI.Nucilor, nr.5C,suprafaţa 800 mp, nr.cadastral 50652, 
conform documentaţiei elaborata de S.C. CON ARH 2B S.R.L., care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre . 

Art. 2 Terenul studiat în suprafaţă de 800 mp mp este situat în intravilanul oraşului 
Buftea, str. AI.Nucilor, nr.5C,suprafaţa 800 mp, nr.cadastral 50652, şi este proprietatea 
domnului BORTAN LUCIAN . 

Art. 3 Reglementarile privind autorizarea construcţiilor şi a amenajarilor vor fi 
aplicate în conformitate cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ş i a 
Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, având ca scop reglementarea 



accesului din str. Aleea Nucilor pe amplasamentul studiat, în vederea realizări i 
obiectivului de investiţii "LOCUINTA INDIVIDUALA "· P+1E, Anexe şi uti lităţi 

amplasat în judetul Ilfov, oraşul Buftea, str. AI.Nucilor, nr.5C, suprafaţa 800 mp, 
nr.cadastral 50652, conform documentaţiei elaborată de S. C. CON ARH 2B S.R.L. 

Art. 4 Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndepl inire a prevederi lor 
prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate. 

Art. 5 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoşti nţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului orasului Buftea, 
serviciilor de specialitate, domnului Bortan Lucian şi Institu ţ ie i Prefectului judeţului Ilfov. 


