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PROIECT DE HOT ĂRÂRE 
privind aprobarea documentației PUD pentru obiectivul de investiții (funcțiunile) „DEPOZIT 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII, AMENAJARE, CIRCULAȚII, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI, 
Hmax=5m la cornișă, județul Ilfov, comuna Domnești, Șos. de Centură Tarlaua 13/3, parcela 1, lot 2, 

Nr. cadastral 112610, suprafața 4000 mp, conform actelor de proprietate – beneficiar Constantin I. 
Domnel și Constantin Mihaela Denisa” 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a  Primarului  comunei  Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare teritoriala si Cadastru; 
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism a Judetului Ilfov; 
• documentatie PUD proiect nr. 290/2015, întocmit de BIA Dan Petrescu; 
• prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
• prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*), cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile H.G.R nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) - Republicare; 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 . Se aproba documentatia PUD pentru obiectivul de investiții (funcțiunile) „DEPOZIT 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII, AMENAJARE, CIRCULAȚII, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI, Hmax=5m 
la cornișă, județul Ilfov, comuna Domnești, Șos. de Centură Tarlaua 13/3, parcela 1, lot 2, Nr. cadastral 
112610, suprafața 4000 mp, conform actelor de proprietate – beneficiar Constantin I. Domnel și Constantin 
Mihaela Denisa”. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința instituțiilor și persoanelor interesate, prin grija 
Secretarului U.A.T. comuna Domnești, județul Ilfov. 

 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                     

 
                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                             /Secretar   
                                                                                                                                         Zanfir Maria 
 
 
 
 
 



EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea documentației PUD pentru obiectivul de investiții (funcțiunile) 
„DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, AMENAJARE, CIRCULAȚII, 

ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI, Hmax=5m la cornișă, județul Ilfov, comuna Domnești, 
Șos. de Centură Tarlaua 13/3, parcela 1, lot 2, Nr. cadastral 112610, suprafața 4000 mp, 

conform actelor de proprietate – beneficiar Dl. Constantin I. Domnel și Constantin 
Mihaela Denisa” 

        
                                       

Având în vedere: 
 

• avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism a 
Judetului Ilfov; 

• documentatie PUD proiect nr. 290/2015, întocmit de BIA Dan Petrescu; 
• prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
• prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - 

Republicare*), cu modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile H.G.R nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) 

– Republicare, 
 
propun Consiliului Local Domneşti, aprobarea documentatiei Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea documentației PUD pentru obiectivul de investiții (funcțiunile) „DEPOZIT 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII, AMENAJARE, CIRCULAȚII, ÎMPREJMUIRE, 
UTILIT ĂȚI, Hmax=5m la cornișă, județul Ilfov, comuna Domnești, Șos. de Centură Tarlaua 
13/3, parcela 1, lot 2, Nr. cadastral 112610, suprafața 4000 mp, conform actelor de proprietate 
– beneficiar Constantin I. Domnel și Constantin Mihaela Denisa”, avand anexate avizele 
organelor in drept. 
 

 

Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 La proiectul de Hotarare privind aprobarea documentatiei  Plan Urbanistic de Detaliu, intocmita de 

BIA DAN PETRESCU  privind obiectivul de investitii (functiunile) DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, 

AMENAJARE CIRCULATII, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, H max = 5 m la cornisa, 

amplasat in judetul Ilfov, comuna Domnesti, Sos de Centura,  tarla 13/3_,parcela_1, lot 2_, nr.cad.112610, 

suprafata 4.000 mp. Conform actelor de proprietate – beneficiar Dl. CONSTANTIN I. DOMNEL si CONSTANTIN 

MIHAELA DENISA. 

 

 Prin obiectivul propus se urmareste “Construirea unui depozit de materiale de constructii, Anexe, 

Platforme de circulatie si parcare, Imprejmuire teren, Organizare de santier”, reglementare ce vine sa 

extinda prevederile urbanistice din Regulamentul Local al Planului Urbanistic General  Domnesti, aprobat prin 

Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 22.12.2005. 

 Dupa analiza documentatiei de urbanism, Avizul FAVORABIL al Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului si de Urbanism al Judetului Ilfov, intrunita in sedinta pentru obiectivul : “ CONSTRUIRE DEPOZIT 

MATERIALE DE CONSTRUCTII, ANEXE, PLATFORME DE CIRCULATIE SI PARCARE, IMPREJMUIRE TEREN, 

ORGANIZARE DE SANTIER “ _Hmax.= 5 m” se propune spre aprobare proiectul de hotarare in urmatoarele 

conditii” : 

 

REGIMUL JURIDIC : terenul in suprafata de 4000 mp. (lotul 2) este situat in intravilanul comunei 

Domnesti,conform PUG-ului aprobat si reprezinta proprietatea sotilor Constantin I.Domnel si Constantin 

Mihaela Denisa potrivit Contractului de vanzare-cumparare cu aut. Sub nr. 669/2014 emis de BNP Cutaru 

Eugenia.Terenul este inscris in CF nr. 112610; nr. Cadastral 112610 potrivit extrasului de CF nr. 11190/2015 

emis de OCPI Ilfov si incheierii de intabulare nr. 54490/2014. 

 

REGIMUL ECONOMIC: folosinta actuala a terenului este curti-constructii potrivit documentatiei cadastrale. 

 

REGIMUL TEHNIC: potrivit reglementarilor PUG-ului aprobat al comunei Domnesti, zona este pentru industrie 

nepoluanta, depozitare, servicii, dotari de interes public. 

 

INDICATORII URBANISTICI AI ZONEI 

POT max. 60%; CUT volumetric maxim (ADC/ mp.teren = 6); regim maxim de inaltime 9 m; spatiile verzi se vor 

amenaja pe minim 40% din suprafata iar cele existente se vor mentine. 

- POT 32,6%; CUT – 0,33 , CUT volumetric = 1,25 mc./mp.teren- propuse pentru lotul 2 conform 

planului de situatie. 



- Accesul in incinta se  face din Soseaua de Centura, pe calea de acces existent in incinta lotului cu nr. 

Cad.  752, detinut de acceasi proprietari.Accesul a fost realizat in baza Autorizatieie nr. 611/21.09.2007 

emisa de D.R.D.P. Bucuresti. 

- Se va respecta o distanta de minim 2,0 metri de la limita de proprietate din sud respectand conditia ca 

inaltimea la cornisa pe latura sudica a constructiei sa nu depaseasca 4,0 metri. 

- Retragerea fata de limita laterala nord si limita posterioara a parcelei va fi de minim 6,0 metri. 

- Distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu jumatate din inaltimea cladirii celei 

mai inalte dar nu mai putin de 6,0 metri. 

- Inaltimea maxima a constructiei propuse este de 5,00 cu un regim  de inaltime Parter inalt.   

- Spatiile neconstruite si neocupate de accese, parcari si trotuare de garda vor fi plantate cu gazon si cu 

arbore la fiecare 200 metri.                                                                                                                                       

- In incinta se vor proiecta alei de circulatie de incarcare descarcare marfa. 

- Platformele de manevra si aleile de circulatie pentru camioane vor fi dimensionate pentru trafic greu si 

platformele de parcare pentru autoturisme pentru trafic usor. 

- Alimentarea cu energie electrica, se va  realiza din bransamentul existent pe terenul invecinat cu nr. 

752, teren avand aceaisi proprietari, Constantin Domnel si Mihaela Denisa. 

- Alimentarea  cu apa, se va realiza din gospodaria de apa existent pe terenul invecinat cu nr. Cad. 752, 

teren avand aceeasi proprietari.Deversarea apelor uzate  se va face intr-o microstatie  de epurare 

amplasata pe latura vestica a constructiei propuse. 

- Apele pluviale se colecteaza printr-un sistem de jgheaburi si burlane  si sunt date la terenul natural. 

 

Derogarea principala propusa prin prezenta documentatie PUD si anume limitarea retragerii fata de 

latura sudica a terenului de la 6,0 m la 2,0 m nu contravine OMS nr. 119/2014 ce stabileste normele de 

igiena si sanatate publica privind mediul de viata a populatiei, nu afecteaza fondul construit existent si nu 

este de natura a limita posibilitatile viitoare  de dezvoltare a constructiilor pe amplasamentele invecinate. 

 

 

 

 

25.09.2015 

 

 

Intocmit, 

Compartimentul Urbanism 

si  Amenajarea Teritoriului  

Ref.pr. Mihai Isabella. 

 

 

 

 

 


