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HOTĂRÂREA NR. 221 
din 22 noiembrie 2019 

privind atribuirea unei denumiri de stradă în intravilanul existent, oraşul Buftea, 
judeţul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea 
Având în vedere 
• Referatul de aprobare prezentat de primarul oraşului Buftea, domnul Pistol 

Gheorghe; 
■ Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului 

şi Disciplina în Construcţii, privind atribuirea unei denumiri de străzi în oraşul Buftea, 
judeţul Ilfov; 

■ Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 2) lit. (d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 129, alin. (1 ), alin. (2), lit. (c), coroborate cu ale alin. (6) lit. (d) din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de urgentă nr.57 /2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi al~ art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019; 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) - Se aprobă atribuirea denumirii unei străzi în intravilanul existent, 
oraşul Buftea, judeţul Ilfov identificată în planşa anexată, după cum urmează: 

• Str. Prelungirea Măneşti: în continuarea str. Măneşti, pe segmentul de cca. 420 m 
lungime, cuprins între str. Şcolii, intersecţia cu str. Mesteacănului şi intersecţia cu 
următoarea stradă situată la S-V. (planşa u.t.r. RV din PUG) 

(2) Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii va 
asigura actualizarea nomenclatorului stradal. 

Art.2. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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