ROMÂNIA
JUDETUL
ILFOV
,
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Piata Mihai Eminescu nr. 1,Tel: 031 -8241231 Fax: 031-8241238
E-ma il: contact@primariabuftea.ro
ro
Web: www
1

HOTĂRÂREA NR. 19
Din 26 Februarie 2013
privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul
CARTIER LOCUINŢE PENTRU TINERI, Rhmax= 15m, amplasat în judeţul
Ilfov, oraş Buftea, Taria nr. 4, parcela nr. 22/4, nr. cad astral 5991,
C.F. 51300, suprafaţa de 204.956 mp

Consiliu/local al oraşului Buftea,
A vând În vedere:
• Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea - domnul Pistol Gheorghe, prin
ca re propune aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul
CARTIER LOCUINŢE PENTRU TIN ERI, Rhmax = 15m, amplasat în judeţul Ilfov, oraş
Buftea,Tarla nr. 4,.. parcela nr. 22/4, nr. cadastral 5991, C.F. 51300, suprafata
de 204.
'
956 mp;
• Raportu l de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului , Disciplina
în Construcţii , din cad rul aparatului de specialitate al Primarului;
• Certificatele de urbanism nr.160/02.07.2012 şi nr. 212/24.08.2012;
• Avizu l Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Judeţului Ilfov
nr. 323/17/1F/24.01.2013;
• Avizu l Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului local Buftea;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată,cu modificările şi completări le ulterioare şi ale art. 25,
art. 27 , art. 27\ art. 56 alin . (1) şi ale pct.11 din Anexa nr.1 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi comp l etările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. (c), ale art.
45 alin. (2) lit. (e) şi ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificăril e ş i completările ulterioare,

HOTĂRĂŞT E
Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal, întocmită de
S.C TELLURIS PROIECT S.R.L. , pentru obiectivul CARTIER LOCUINŢE PENTRU
TIN ERI, Rhmax= 15m, amplasat în judeţul Ilfov, oraş Buftea , Taria nr. 4, parcela nr. 22/4,
nr. cadastral 5991 , suprafaţa de 204 .956 mp , conform anexei care face parte integra ntă din
prezenta hotărâre .
Art. 2 Terenul studiat, în suprafaţă de 204.956 mp , face parte din domeniul privat al
Buftea şi este situat în Ta rlaua 4 , Parcela 22/4, cu nr. cad astral 5991, intabulat în
Cartea Funciară a oraşului Buftea nr.51300.
oraşu lui

Art. 3 Regle me ntă rile privind autorizarea co n strucţi il or şi a amenajă rilo r vor fi
aplicate în conformitate cu prevede rile prezentu lui Plan Urbanistic Zonal ş i a
Reg ulamentului local de urbanism aferent acestuia.
Art. 4 Primaru l o raş ului Buftea va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 5. Secretarul o raş u l ui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă p u b lică a
prevederilor prezentei hotâ ră ri , comunica rea acesteia Primarului oraşulu i Buftea, serviciilor
de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire ş i I n stituţie i Prefectului j udeţu l ui Ilfov.

Contra semn ează
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•

PRIMARIA ORASULUI BUFTEA
Oras Buftea, Strada Piata Mihai Eminescu, nr.1, judetul
Ilfov

• CONSILIUL LOCAL BUFTEA
Comisia

Tehnică

de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a

Întrunită În şed inţa d in data de

Judeţului

Ilfov,

24.01.2013

In baza prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului

şi

urbanismul,

AVIZEAZA FAVORABIL
Docume ntaţia

de urbanism: PLAN URBANISTIC ZONAL, întocmită de
SC TELLURIS PROIECT SRL, privind obiectivul de investiţii (funcţiun ile) CARTIER
LOCUINTE PENTRU TINERI, Rhmax=P+4E, Hmax=15m amplasat în judeţul Ilfov, oras
BUFTEA, taria nr. 4, parcela nr. 22/4, suprafaţa : 204.956 mp. conform actelor de
proprietate.
Avizul asigură preluarea inform aţi e i urbanistice în banca de date de specialitate a
Consiliului Judeţean Ilfov. In acest scop, după aprobarea docu m e ntaţi e i prin hotă râ re de
către consiliul local, un exemplar original din documentaţie însoţit de Hotă rârea consiliului
local va fi transmis Consiliului Judeţea n Ilfov.
Taxa pentru avizare în valoare de
3780966 din 14.01 .2013 .
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