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HOTĂRÂREA NR.74 
Din 28 iunie 2013 

privind atribuirea de denumiri de străz i în oraşul Buftea 

A vând În vedere 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenaja rea Teritoriului şi Disciplina 

în construcţ ii ; 

• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disciplină , avizul Comisiei pentru Amenajarea 
Teritoriului ş i Urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 36 , alin . (1 ), alin . (2), lit. (c) , alin. (5) lit. d) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modifică rile ş i 
completările ulterioare, ale . art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernu lui nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1) şi ale art. 11 5 alin . (1) lit. (b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu mod ificările şi completări le 

ulterio'are; 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumiri de străzi în oraşu l Buftea, după cum 
urmează : 

• Strada Lacului - situată pe malul estic al lacului Buftea, între str. Iuliu Maniu şi 
str. Crinului, ide ntificată în planşa nr. 1 ( u.t. r. IV); 

• Strada Lăstunului - cu acces spre sud, din str. Milano pe malul vastic al râului 
Colentina, identificată în planşa nr. 2 ( u.t.r.JNS); 

Art. 2. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriulu i ş i Disciplina în Construcţ ii va 
asigura actualizarea nomenclatorului stradal. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoşt inţă pub lică a 
prevederilor prezentei hotă râri ş i comunicarea acesteia primarului oraşu lui Buftea, 
serviciilor de specialitate ş i Instituţie i Prefectului judeţu l ui Ilfov. 

Contras~ază, 
SECR AR, 

GHEORGHE IU - CAMELIA 


