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HOTĂRÂREA NR. 22 
Din 28 Februarie 2017 

privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea Bucureşti - Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Serviciul Urbanism Amenajarea 
Teritoriului Disciplina în Construcţii; · 

Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 978/2017, înregistrată la Primăria oraşului Buftea 
cu nr. 2325/2017; 

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 431 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţie Publică nr. 233/2016; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), şi lit.d), alin. (4) lit.e) şi alin. (6) pct.11, 
art. 45, alin. (2), lit. e) şi 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 acordarea avizului pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
2016 - 2030 Regiunea Bucureşti - Ilfov, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, persoanelor interesate, 
Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINli 

STANCIU "F 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 


