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HOTĂRÂREA NR. 27 
din 29 februarie 2012 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105 din 16 Decembrie 
2011 privind aprobarea simplificării procedurii de intrare în legalitate a 

constructiilor edificate fără autorizatie de constructie sau cu 
' ' nerespectarea acesteia 

Având în vedere : 
• Adresa nr. 229/IN/14.02.2012(1851/16.12.2012) emisa de Institutia Prefectului 

Judetului Ilfov; 
• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica - primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al serviciului Juridic; 
• Hotărârea Consiliului ~ocal nr. 1 05/16. 12. 2011 privind aprobarea simplificării 

procedurii de intrare În legalitate a construcţiilor edificate fără autorizatie de 
constructie sau cu nerespectarea acesteia ; 

• Avizul comisiei juridice şi de disciplină; 

• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism; 
• În baza art. 36 alin .(1 ), alin. (9) precum şi ale art. 45, din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/ 2001 , republicată , cu modificările şi completări le 
ulterioare ; 

În temeiul art.115 alin. (1) lit.b din Legea administraţiei publ ice locale nr. 215/ 
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local Buftea 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Începând cu data prezentei se revoca Hotarârea Consiliului Local nr. 
1 05 privind aprobarea simplificării procedurii de intrare În legalitate a constructiilor 
edifica te fără autorizatie de constructie -sau cu nerespectarea acesteia, adoptata în 
şedinţa Consiliului Local din data de 16 Decembrie 2011 . 

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de spec· litate~în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judetului Ilfov. ~oM _A IV 14 
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Nr. 27 
Din 29 februarie 2012 



EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 105 din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea simplificării procedurii de 

intrare în legalitate a constructiilor edificate fără autorizatie de constructie sau 
cu nerespectarea acesteia 

Având În vedere adresa nr. 229/IN14.02.2012 (1851/16.12.2012) de la 

Institutia Prefectului Judetului Ilfov prin care se solicita revocarea Hotarârii 

Consiliului Local nr. 105 din 16 Decembrie 2011 "privind aprobarea simplificarii 

procedurii de intrare În legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie de 

constructie sau cu nerespectarea acesteia" s-a reanalizat documentaţia ce a stat la 

baza adoptarii hotarârii şi s-a iniţiat urmatorul proiect de hotărâre privind : 

• revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105 din 16 Decembrie 

2011 privind aprobarea simplificării procedurii de intrare în 

legalitate a constructiilor edificate fără autorizatie de constructie 

sau cu nerespectarea acesteia. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 105 din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea simplificării procedurii de 

intrare în legalitate a constructiilor edificate fără autorizatie de constructie sau 
cu nerespectarea acesteia 

Având În vedere adresa nr. 229/IN14.02.2012(1851/16.12.2012) de la 

Institutia Prefectului Judetului Ilfov prin care se solicita revocarea Hotarârii 

Consiliului Local nr. 105 din 16 Decembrie 2011 "privind aprobarea simplificarii 

procedurii de intrare În legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie de 

constructie sau cu nerespectarea acesteia" s-a reanalizat documentaţia ce a stat la 

baza adoptarii hotarârii. Aceasta a fost initiata si adoptata pentru a veni În sprijinul 

cetatenilor, În vederea simplificarii oarecum a procedurii de autorizare, pentru a 

asigura satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivitatilor 

locale cu privire la administrarea domeniului public si privat al unităţilor administrativ-

teritoriale, amenajarea teritoriului si urbanism. 

In urma reanalizarii documentatiei ce a stat la baza adoptarii Hotârârii 

Consiliului Local nr. 105/16.12.2011 şi având în vedere solicitarea nr. 

22911N14.02.2012 a Institutiei Prefectului Ilfov de a revoca această hotărâre, 

s-a iniţiat următorul proiect de hotărâre privind : 

• revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105 din 16 Decembrie 

2011 privind aprobarea simplificării procedurii de intrare în 

legalitate a constructiilor edificate fără autorizatie de constructie 

sau cu nerespectarea acesteia 



Nr. 229/IN 

Data ../.L f!.L .. !9.!& ... 

Către 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 

Ca urmare a controlului de legalitate efectuat în conformitate cu 
prevederile art. 19 alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
asupra actului administrativ transmis de dumneavoastră cu adresa 
nr. 19/22.12.2011 şi înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov cu 
nr. 229/05.01.2012, vă comunicăm următoarele: 
Referitor la Hotărârea nr. 105/16.12.2011 prin care se aproba 
simplificarea procedurii de intrare În legalitate a unor imobile - constructii 
edificate fără autorizafie de construire sau cu nerespectarea acesteia În oraşul 
Buftea/ vă solicităm revocarea acesteia, întrucât procedura aplicabilă în astfel 
de situaţii este stabilită de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără 
construcţii, şi ale Normei metodologice de aplicare a acesteia, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În cazul în care nu veţi răspunde solicitărilor noastre în următoarea 
şedinţă, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea prezentei, vom ataca 
hotărârea la instanţa de contencios administrativ. 

Str. Smârdan, nr.3, 030071 Sector 3, Bucureşti, Tel: 021 311 2862 Fax: 021 311 2486, 
E-mail: prefect@prefecturailfov.ro, relatiicupublicul@prefecturailfov.ro, Web: www.prefecturailfov. ro 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105 
din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea simplificării procedurii de intrare în 
legalitate a construcţiilor edificate fără autorizatie de construcţie sau cu 
nerespectarea acesteia. 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

ÎNTRUN!TĂ ÎN ŞEDINŢA SA DIN ...... 29.03.2012 ............................. . 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ........................................................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105 
din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea simplificării procedurii de intrare în 
legalitate a construcţiilor edificate fără autorizatie de construcţie sau cu 
nerespectarea acesteia. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENŢE ......................................... . 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105 
din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea simplificării procedurii de intrare în 
legalitate a construcţiilor edificate fără autorizatie de constructie sau cu 
nerespectarea acesteia. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 
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A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .. ..... ....... . ......... ... ........ .. ... .. .. .. ... ... ....... . 
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ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ 1 N.~LĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105 
din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea simplificării procedurii de intrare în 
legalitate a construcţiilor edificate fără autorizatie de constructie sau cu 
nerespectarea acesteia. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENŢE ....................... . ................. . 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 
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ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 105 
Din 16 decembrie 2011 

privind simplificarea procedurii de intrare în legalitate a unor imobile 
- constructii edificate fără autorizatie de construire sau cu 

' ' nerespectarea acesteia, în oraşul Buftea 

Consi liul local al oraş ului Buftea, având în vedere: 

? expunerea de motive prin care domnul Stoica Ion, Primarul o raşu l u i Buftea, 

propune simplificarea procedurii de intrare legalitate a imobile- construcţ i i edificate 

fă ră autorizatie de construire sau cu nerespectarea acesteia în oraşul Buftea; 

? raportul de specia li tate întocmit de către Serviciu l Urban ism, amenajarea teritoriu lui 

şi discipl ină în construcţi i ; 

? Avizul Comisiei pentru amenjarea teritoriului ş i urbanism, al Comisiei ju ridice ; 

In temeiul art. 36 alin.2 lit. c alin. 5 lit. c şi al art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

215/2001 a administraţ i ei publice locale, republicată , cu modificările ş i completări le 

ulterioare, 

HO T ĂR Ă Ş TE 

Art. 1. Se aproba simplificarea procedurii de intrare în legalitate a imobilelor -

constructi i edificate fă ră autorizaţie de construire sau cu nerespectarea acesteia în 

oraşu l Buftea , edificate inainte de flexibilizarea Regulamentului Local de urbanism prin 

H.C.L. 70/201 1. 

Art. 2. Procedura de simplificare de intrare în legalitate a imobilelor este 

prevazuta in anexa 1 si se va aplica 12 luni calendaristice de la data intrarii in vigoare a 

prezentei hotarari. 

Art. 3. Secretarul o raşu l u l Buftea va asigura aducerea la cunoştiinţă publică a 

prevederilor prezentei hotârări comunicarea acesteia serviciilor de specialitate şi 

I ns ti t u ţ ie i Prefectul 

Marinescu 

Cont rasemnează , 

SECRETAR, 

Ali;J;;an 
I II' 1 g r' 



ANEXA 1 LA HCL nr. 105 din 16 decembrie 2011. 

Se intocmeşte procesul verbal de constatare a contraventiei si se dispune 

intrarea in legalitate prin emiterea unui certificat de urbanism de intrare in legalitate. 

Se va analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din 

documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament si modul 

în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile 

urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent si se stabileste daca 

constructia se demoleaza sau nu. 

DTAC cuprinde: 

proiect arhitectura (releveu) 

raport de expertiza avand ca obiect stabilirea indeplinirii cerinte! 

esentiala de calitate rezistenta mecanica si stabilitate privind starea 

structurii de rezistenţă În stadiul fizic În care se află construcţia 

raport de expertiza avand ca obiect stabilirea indeplinirii cerinte! 

esentiala de calitate ,.securitatea fa incendiu" 

acord de mediu; 

in baza actelor depuse se va proceda la emiterea unei autorizaţii de 

construire în vederea intrării în legalitate. 


