
• 

HOTĂRÂREA NR. 50 
Din 30 Mai 2014 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal în 
vederea realizării obiectivului de investiţii "Amplasare staţie fixă de 

telefonie cu sistem GSM Orange", în oraşul Buftea, str. Panselelor, nr.6, 
nr. cadastral 51483, judeţul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina 

în Construcţii; 
• Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Judeţului 

Ilfov nr. 032/2/2F/18.02.2014; 
• Certificatul de urbanism nr.1 0/28.01.2013, eliberat de Primăria Oraşului Buftea; 
• Avizul prealabil de oportunitate; 
• Raportul preliminar privind informarea publicului nr.15809/2013; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 25, art. 271 lit. (c), art. 56 alin. ( 6) şi ale Anexei 1 
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul 
General de Urbanism, republicată; 

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 modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal în vederea 
realizării obiectivului de investiţii "Amplasare staţie fixă de telefonie cu sistem GSM 
Orange", în oraşul Buftea, str. Panselelor, nr. 6, nr. cadastral 51483, judeţul Ilfov, conform 
documentaţiei elaborată de S.C. Nouvel Habitat Exim S.R.L, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 



... 

Art. 2. Terenul studiat în suprafaţă de 100 mp, situat în oraşul Buftea, str. 
Panselelor, nr. 6, judeţul Ilfov, nr. cadastral 51483, judeţul Ilfov, este proprietatea doamnei 
Dorneanu Elena şi a fost închiriat de către S.C. Orange Romania S.A., conform 
contractului de închiriere nr. 25871110.09.201 O. 

Art. 3. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi 
aplicate în conformitate cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a 
Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, conform documentaţiei elaborată de 
S.C. Nouvel Habitat Exim S.R.L. 

Art. 4. Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate. 

Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia , primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 


