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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației PUZ pentru obiectivul de investiții „Atelier reparații echipamente 

electronice, depozit închis și deschis cu manipulare și sortare materiale, Amenajare parcare și circulații în 
incintă, împrejmuire, branșament electric, Anexe și utilități”, comuna Domnești jud. Ilfov,  

inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov 
 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă extraordinară 
 

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 PUZ proiect intocmit de SC TELLURIS PROIECT SRL; 

• 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 HGR 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, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aproba documentatia Planului Urbanistic de Zona (PUZ), proiect intocmit de SC TELLURIS 
PROIECT SRL privind obiectivul de investitii (functiunile) „Atelier reparații echipamente electronice, depozit 
închis și deschis cu manipulare și sortare materiale, Amenajare parcare și circulații în incintă, împrejmuire, 
branșament electric, Anexe și utilități”, comuna Domnești jud. Ilfov, conform actelor de proprietate. 

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

Iniţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 

                                    

 
                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                             /Secretar   
                                                                                                                               Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea documentației PUZ pentru obiectivul de investiții „Atelier reparații 
echipamente electronice, depozit închis și deschis cu manipulare și sortare materiale, 

Amenajare parcare și circulații în incintă, împrejmuire,  
branșament electric, Anexe și utilități”, comuna Domnești jud. Ilfov 

        

                                       

Având în vedere: 
 

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

• documentatie PUZ proiect intocmit de SC TELLURIS PROIECT SRL; 

• 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 Planului Urbanistic de 

Zona (PUZ), intocmit de SC TELLURIS PROIECT SRL privind obiectivul de investitii (functiunile) 

„Atelier reparații echipamente electronice, depozit închis și deschis cu manipulare și sortare 

materiale, Amenajare parcare și circulații în incintă, împrejmuire, branșament electric, Anexe 

și utilități”, amplasat in judetul Ilfov, satul Domnesti, comuna Domnesti, tarla 13/3, parcelele 

3 si 15, nr. cadastral 2306, 3235, suprafata: 15.000,00 mp, avand anexate avizele organelor in 

drept. 

 

 

Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL ILFOV  

COMUNA DOMNESTI 

PRIMARIA 

_____________________________________________________________________________________ 

Compartiment Urbanism 

Si Amenajarea Teritoriului 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 La proiectul de Hotarare privind aprobarea documentatiei  Plan Urbanistic de Zona, intocmita de S.C 

TELLURIS PROIECT S.R.L, privind obiectivul de investitii (functiunile)” ATELIER REPARATII ECHIPAMENTE 

ELECTRONICE, DEPOZIT INCHIS SI DESCHIS CU MANIPULARE SI SORTARE MATERIALE, AMENAJARE PARCARE 

SI CIRCULATII IN INCINTA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENT ELECTRIC, ANEXE SI UTILITATI ”, amplasat in 

judetul Ilfov, comuna DOMNESTI, satul DOMNESTI,  tarla 13/3,parcelele 3 si 15, nr.cadastral 2306, 3235,  

suprafata de teren : 15.000,00 mp ( 14.317,00 mp.din masuratorile cadastrale) . 

 Prin cererea nr. 5949 din 12.IV.2016,  proiectantul lucrarii: “ SC TELLURIS PROIECT S.R.L., reprezentat 

prin Arh. MARES  A. MADALINA, pentru beneficiarul lucrarii PUZ – “ ATELIER REPARATII ECHIPAMENTE 

ELECTRONICE, DEPOZIT INCHIS SI DESCHIS CU MANIPULARE SI SORTARE MATERIALE, AMENAJARE  

PARCARE SI CIRCULATII IN INCINTA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE ELECTRICE, ANEXE SI UTILITATI” , 

S.C.RCS&RDS S.A,  solicita aprobarea reglementarilor de urbanism pentru terenul in suprafata de  15.000,00 

mp (14.317,00 mp din masuratorile cadastrale)   

 Dupa analiza documentatiei de urbanism pentru obiectivul “ATELIER REPARATII ECHIPAMENTE 

ELECTRONICE, DEPOZIT INCHIS SI DESCHIS CU MANIPULARE SI SORTARE MATERIALE, AMENAJARE PARCARE  

SI CIRCULATII IN INCINTA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENT ELECTRIC, ANEXE SI UTILITATI”, se propune spre 

aprobare proiectul de hotarare in urmatoarele conditii: 

REGIMUL JURIDIC : terenul in suprafata totala de 15.000,00 mp( 14.317,00 mp din masuratori) este situate in 

extravilanul comunei Domnesti si reprezinta proprietatea SC RCS & RDS S.A 

-terenul in suprafata de 10.000,00 mp.(9.545,00  mp din masuratorile cadastrale) potrivit C.V.C autentificate 

cu nr. 970 din 28.VII.2014; 968 din 28.vii.2014 de BNP Cristea Dragos Cristian; inscrise in CF nr. 2306; nr. Cad. 

2306 potrivit extrasului de  CF nr. 237614 din 05.x.2015 emis de OCPI Ilfov. 

- terenul in suprafata de 5000,00 mp (4772,00mp din masuratorile cadastrale) potrivit C.V.C. autentificat cu 

nr. 969 din 28.VII.2014 de BNP Cristea Dragos Cristian; inscris in CF nr. 106490; nr. Cad. 3235 potrivit 

extrasului de CF nr. 237622 din 05.X.2015 si  incheirii nr. 138045 din30.VII.2014 emise de OCPI Ilfov. 

REGIMUL ECONOMIC: folosinta actuala a terenului este agricola. 

 PROPUS: INTOCMIRE PUZ – PENTRU ATELIER REPARATII ECHIPAMENTE ELECTRONICE, DEPOZIT 

INCHIS SI DESCHIS CU MANIPULARE SI SORTARE MATERIALE; AMENAJARE PARCARE; IMPREJMUIR TEREN; 

ASIGURARE UTILITATI, BRANSAMENT ELECTRIC” - potrivit AVIZULUI FAVORABIL nr. 3099/4/5F/22.03.2016,  

eliberat de catre C.J.Ilfov, aprobat de Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism, intrunita 

in sedinta din data de 22.III.2016. 

REGIMUL TEHNIC:    Constructiile propuse se vor amplasa conform Regulamentului Local de Urbanism aferent 

Planului Urbanistic Zonal al terenului in suprafata de 15.000,00 mp (14.317,00 mp), situat in extravilanul 

comunei Domnesti,   Tarla 13/3, Parcela 3 si 5. 

 

 



Functiunile propuse sunt: 

UTR A1-SUBZONA ACTIVITATILOR PRODUCTIVE SI DE SERVICII 

 

• UTILIZARI ADMISE 

Functiuni complementare ale zonei : 
- Unitati industrial nepoluante; 

- Unitati depozitare; 

- Servicii; 

- Accese pietonale si carosabile; 

- Perdele protective; 

- Retele tehnico-edilitare. 

Sunt admise : 

- Utilizari compatibile cu caracteristicile de functionare pentru diferitele tipuri de unitati; in 

cazul in care  aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activitatilor si/sau este necesara 

schimbarea destinatiei se cere PUZ(reparcelare/reconfigurare); 

- Activitati productive nepoluante desfasurate in constructii agro-industriale mijlocii, 

distributia si depozitarea bunurilor si materialelor, cercetarea agro-industriala care 

necesita suprafete mari de teren. Cuprind suprafete de parcare pentru angajati, 

- Activitati industrial productive de diferite profiluri (agro-industriale, industrial) avand in 

general marimi mijlocii. 

- Parcaje; 

- Statii de intretinere si reparatii auto; 

- Statii de benzina; 

- Comert , alimentatie publica si servicii personale; 

- Locuinte serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unitatilor. 

• UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI 

 

- Depozite si complexe vanzari en-detail numai pentru produse care nu pot  

 

 

 

Intocmit,         ARHITECT, 

Ref.UAT-Isabella Mihai          Alina Carciumarescu 

 


