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HOTĂRÂREA NR. 110 
din 30 iulie 2021 

privind atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al oraşului 
Buftea, judeţul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea 

Având în vedere 
, Referatul de aprobare prezentat de Viceprimarul oraşului Buftea, domnul Vaida 

Gheorghe - Alexandru; 
, Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 

Disciplina în Construcţii, privind atribuirea de denumiri unor străzi din oraşul Buftea, 
judeţul Ilfov; 

, Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
, Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 

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 Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, ale Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) - Se aprobă atribuirea de denumiri străzilor nou create pe teritoriul 
administrativ al oraşului Buftea, judeţul Ilfov, identificate în planşele anexate, după cum 
urmează: 

, Str. Bradului - face legătura intre DE 18/1/6 şi DE 181113, reglementată conform 
planului urbanistic zonal. 
• Str. Safirului - acces din Strada Independenţei, reglementată conform planului 
urbanistic zonal. 

(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 general al 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 GENERAL, 




