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HOTĂRÂREA NR. 109 
Din 30 Septembrie 2013 

privind aprobarea documentaţie i de urbanism "Plan Urbanistic Zonal " în 
vederea rea lizăr i i obiectivului de i nvesti ţi i "Locuinta I nd ividuală "- P+M, 

Hmax = 1 Om, amplasat în str. Turturelelor, nr. 12C, oraşu l Buftea, judeţu l Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina 

în Construcţii ; 

• Certificatul de urbanism nr. 290/2012 eliberat de Primăria Oraşu lui Buftea; 
• Avizu l prealabil de Oportunitate nr.15964/201 O; 
• Avizu l Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Judetului 

I 

Ilfov nr. 2151/5/7F/30.07.2013; 
• Documentaţi a Plan Urbanistic Zonal e l aborată de S.C. Portal Arh itectural S.R.L. 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 25, art. 271 lit. (c), art. 56 alin. ( 6) ş i ale Anexei 1 
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriu lui şi urbanismul, cu modificări l e ş i 
completă rile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin .(1) ş i (2) lit. (c) coroborat cu al in.(5) lit. (c) ş i ale 
art. 45 alin . (2) lit. (e) din Legea nr. 215/2001, a adm ini straţiei publice locale, republ icată , 
cu mod ifi că ri le ş i comp letările ulterioare; 

H OTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanist ic Zonal în vederea 
rea liză ri i obiectivului de in vestiţii " Locuinţă I nd ividua lă " - P+M, Hmax = 1 Om, amplasat în 
str. Turturelelor, nr. 12C , o raşu l Buftea, judeţu l Ilfov, fişă cadastrală 431 O.Tarla 34, 
Parcela 317, suprafaţa 2077mp, conform documentaţie i elaborată de S.C. Portal 
Arh itectural S.R. L. , care face parte in teg rantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2 Terenul studiat în suprafaţă de 2077 mp este situat în intravilanul oraşu l ui 
Buftea , str. Turturelelor, nr. 12C, fişă cadastra l ă 4310, Tarla 34, Parcela 317 şi este 
proprietatea doamnei Anton Emanuela, conform contractului de partaj voluntar autentificat 
cu nr. 218/2002 (Biroul Notarului Public Gheorghe Dobrican). 

Art. 3 Reg lementă ri l e privind autorizarea constru cţi ilo r ş i a amenajă ri lor vor fi 
aplicate în conformitate cu prevederi le prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a 



Art. ~ Pr;r".1mul oraşu lu i Buftea va asigura ad:Jc&r~ 3 la încl ·~o l i ni ra zi prevederilor 
prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate. 

Art. 5 Secretarul oraşu l ui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotă râri ş i comunicarea acesteia, primarului oraşu lui Buftea, 
servicii lor de specialitate, doamnei Anton Emanuela şi In stit uţie i Prefectului j udeţului Ilfov. 
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