ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV PRIMĂRIA CLINCENI
PRIMAR

H O T Ă R Â R EA NR. ____
DIN DATA DE _______
Consiliul Local CLINCENI,avand in vedere:
•
•
•
•

•
•

Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Clinceni
Expunerea de motive a primarului comunei Clinceni
Cererea si documentatia PUZ insotite de Avizul Consiliului ljudetean Ilfov nr. 3547/7/7F
din 04.06.2019
În conformitate cu prevederile H.G. nr.525/1996 privind regulamentul general de
urbanism , în baza Legii nr.50/1991 – republicata privind autorizarea executării
construcţiilor şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor şi Ordinul MLPAT
nr.176/N/16.08.2000,
În baza prevederilor art.25 alin 1 şi a anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1-3 ale CLC

În temeiul prevederilor art 129 alin (1), alin (2) lit “c”, alin (6) lit “c” si art.139 alin
(3) lit “e” din OU 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE
ART.1.- Se aproba Planul Urbanistic de ZONA- intocmit de catre SC URBAN ARHITECT

CONSTRUCT SRL privind obiectivul de investitii( functiunile) HALA DEPOZITARE ,
AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE , PARCARI, SPATII VERZI,
IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasate in judetul Ilfov, comuna
Clinceni, STRADA-Soseaua de Centura Bucuresti, nr. , tarla nr. -- parcela ---- numar
cadastral 60707,suprafata de teren 8945 mp, conform actelor de proprietate ,
ART.2.-Primarul comunei Clinceni judetul Ilfov si compartimentul urbanism
aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
dl. GHEORGHE VICTOR
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
VLAD LILIANA

vor

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV PRIMĂRIA CLINCENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARÂRE
Subsemnatul BUDEANU ADRIAN,primarul comunei Clinceni,judetul Ilfov,avind
in vedere prevederile art 129 alin (1), alin (2) lit “c”, alin (6) lit “c” si art.136 alin (1) din
OU 57/2019 privind Codul Administrativ si tinind cont de :
•
•
•

•

Expunerea de motive a primarului comunei Clinceni
Cererea si documentatia PUZ insotite de Avizul Consiliului ljudetean Ilfov nr. 3547/7/7F
din 04.06.2019
În conformitate cu prevederile H.G. nr.525/1996 privind regulamentul general de
urbanism , în baza Legii nr.50/1991 – republicata privind autorizarea executării
construcţiilor şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor şi Ordinul MLPAT
nr.176/N/16.08.2000,
În baza prevederilor art.25 alin 1 şi a anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Propun spre aprobare prezentul proiect de hotarire ce cuprinde articolele:

ART.1.- Se aproba Planul Urbanistic de ZONA- intocmit de catre SC ESTIA DESIGN SRL

privind
obiectivul de investitii( functiunile) HALA
DEPOZITARE
SERVICII
LOGISTICE, PLATFORME BETONATE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI ACCESE
PIETONALE, PARCARI, IMPREJMUIRE TEREN, SPATII VERZI, UTILITATI amplasate
in judetul Ilfov, comuna Clinceni, sat Olteni, STRADA-Soseaua de Centura Bucuresti,
nr.4 , tarla9 parcela 40,40/12, numar cadastral 51796, suprafata de teren ( din acte)
28.641 mp, ( din masuratori ) 28.528 mpconform actelor de proprietate ,
ART.2.-Primarul comunei Clinceni judetul Ilfov si compartimentul urbanism
aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

PRIMAR,
BUDEANU ADRIAN
VIZAT DE LEGALITATE
S E C R E T A R
VLAD LILIANA

vor
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EXPUNERE DE MOTIVE

Avind in vedere Cererea si documentatia PUZ insotite de
Avizul Consiliului ljudetean Ilfov nr. 3547/7/7F din 04.06.2019 prevederile H.G.
nr.525/1996 privind regulamentul general de urbanism , în baza Legii nr.50/1991
– republicata privind autorizarea executării construcţiilor şi unele masuri
pentru realizarea locuinţelor şi Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000, prevederile
Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului , initiez
un proiect de hotarire cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de ZONAaproba Planul Urbanistic de ZONA- intocmit de catre SC ESTIA DESIGN SRL
privind obiectivul de investitii( functiunile) HALA DEPOZITARE SERVICII
LOGISTICE, PLATFORME

BETONATE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI

ACCESE PIETONALE, PARCARI, IMPREJMUIRE TEREN, SPATII VERZI,
UTILITATI

amplasate in judetul Ilfov, comuna Clinceni, sat Olteni, STRADA-

Soseaua de Centura Bucuresti, nr.4 , tarla9 parcela 40,40/12, numar cadastral
51796, suprafata de teren ( din acte) 28.641 mp, ( din masuratori ) 28.528
mpconform actelor de proprietate , pe care il supun atentiei consilierilor locali
in vederea adoptarii unei hotariri in acest sens.

PRIMAR,
BUDEANU ADRIAN

