Piaţa

HOTĂRÂREA NR. 91

din 30 mai 2019
privind aprobarea documentaţiei de urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL privind obiectivul de investitii CONSTRUIRE HALE DE
INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, SPAŢIU COMERCIAL ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE, situat în
Oraşul Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.1, judeţ Ilfov
Consiliul local al oraşului Buftea,

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul şef -Serviciul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Disciplina în Construcţii;
• Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Judeţului
Ilfov nr. 15632/3/ff/06.03.2019;
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1 ), ~rt. 27 1 lit. (c), art. 56 alin.(1 ), alin.
(6), 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
aprobarea Regulamentul general de urbanism, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. (c) coroborate cu ale 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 documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal privind
obiectivul de investitii CONSTRUIRE, HALE DE INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, SPATIU
COMERCIAL ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE, amplasat în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, ş'os.
Bucureşti-Târgovişte,

nr.1, suprafaţa: 31085 mp şi nr. cadastral 50303, conform
proiectului elaborat de S.C. Axa Proiect S.R.L., anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. - Terenul ce a generat documentaţia urbanistică, în suprafaţă de 31085 mp,
nr. cadastral 50303, este situat în intravilanul oraşului Buftea şi este proprietatea S.C.
Prodplast S.A. iniţiatorul documentaţiei, conform actelor de proprietate.
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 S. C.
Axa Proiect S.R.L.
Art.4. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Buftea vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

oraşului

Contrasemnează,

SECRETAR,

