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HOTĂRÂREA NR.162 
Din 31 octombrie 2017 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Ansamblu locuinţe 
individuale şi servicii complementare locuirii, amenajare circulaţii, împrejmuire şi utilităţi 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a viceprimarului oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul şef; 
• Cererea nr. 21721 /2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism; 
• Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Judeţului Ilfov nr. 

1098718114F I 17 .10.2017; 
• Raportul preliminar privind informarea publicului înregistrat la nr.18396/22.09.2017; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 25, art. 2i1 lit. (c), art. 56 alin.1 ), alin. (6) şi ale 
Anexei nr.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, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal Ansamblu locuinţe 
individuale şi servicii complementare locuirii, amenajare circulaţii, împrejmuire şi utilităţi, 
amplasat în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, T. 5, P. 130, nr. cadastral 57022, suprafaţa de 36. 751 
mp, conform proiectului elaborat de S.C. Arhitect S.R.L, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Terenul studiat în vederea realizării documentaţiei, în suprafaţă de 36.751 mp, 
are nr. cadastral 57022 şi este situat în intravilanul oraşului Buftea. 

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

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

Art.5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, rspjtn_~~~ b ·,nteresate, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului 
judeţul Ilfov. Y-"<~:~ 
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Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA- MIHAELA 
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