
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației PUZ pentru obiectivul de investiții (funcțiunile) 
 “Construire ansamblu locuințe P+2E, comerț, servicii, amenajare circulații auto  

 și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilitati” 
 Comuna Domnești, Sat Țegheș, DE 261, Tarla 76, Parcelele 262/2/7-262/2/9

Consiliul Local al Comunei Domneşti, întrunit în şedinţă de lucru

Având în vedere:

 Ordinul Prefectului județului Ilfov nr. 573/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor
legale de constituire a Consiliului local al comunei Domnești, județul Ilfov; 

 Încheierea Judecătoriei Cornetu Dosar nr. 12252/1748/2020, definitivă la data de 26.10.2020
privind validarea consilierilor locali ai comunei Domnești, declarați admiși la alegerile locale
din 27.09.2020;

 Încheierea Judecătoriei Cornetu Dosar nr. 13541/1748/2020, definitivă la data de 06.11.2020
privind validarea consilierului local al comunei Domnești Ursu Bogdan Ionuț;

 Încheierea Judecătoriei Cornetu Dosar nr. 14584/1748/2020, definitivă la data de 20.11.2020
privind validarea consilierului local al comunei Domnești Racoviță Florin;

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
 raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritorială și Cadastru;
 raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești;
 avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului

Ilfov nr. 7217/19/4F/01.09.2020, inaintat prin adresa nr. 9130/23/4F/10.09.2020.

În conformitate cu prevederile:

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 Legii  nr.  50/1991 privind autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii  -  Republicare*),  cu

modificările şi completările ulterioare;
 HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) – Republicare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă documentația  de  urbanism Plan Urbanistic  Zonal  (PUZ),  proiect  întocmit de  SC
CRISAN  &  CRISAN  ARCHITECTURE  URBAN  PLANNING  AND  DESIGN  SRL privind
obiectivul de investiții (funcțiunile) „Construire ansamblu locuințe P+2E, comerț, servicii, amenajare
circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilitati”, amplasat în județul
Ilfov,  Comuna  Domnești,  Sat  Teghes,  DE 261,  Tarla  76,  Parcelele  262/2/7-262/2/9,  nr.  cadastral
115028, suprafața de 16.400,00 mp.



Art.2  Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3  Comunicarea si aducerea la cunostinta publica se vor face conform competentelor, prin grija
Secretarului general al comunei in termenul prevazut de lege.

Iniţiator, 
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                                                                                    Avizat pentru legalitate,
                                                                                              /Secretar general al comunei,

Cojocaru Bogdan Marius  



ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNA DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației PUZ pentru obiectivul de investiții (funcțiunile) 
 “Construire ansamblu locuințe P+2E, comerț, servicii, amenajare circulații auto  

 și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilitati” 
 Comuna Domnești, Sat Țegheș, DE 261, Tarla 76, Parcelele 262/2/7-262/2/9

Având în vedere:
 Ordinul Prefectului județului Ilfov nr. 573/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale

de constituire a Consiliului local al comunei Domnești, județul Ilfov; 
 Încheierea Judecătoriei Cornetu Dosar nr. 12252/1748/2020, definitivă la data de 26.10.2020 privind

validarea consilierilor locali ai comunei Domnești, declarați admiși la alegerile locale din 27.09.2020;
 Încheierea Judecătoriei Cornetu Dosar nr. 13541/1748/2020, definitivă la data de 06.11.2020 privind

validarea consilierului local al comunei Domnești Ursu Bogdan Ionuț;
 Încheierea Judecătoriei Cornetu Dosar nr. 14584/1748/2020, definitivă la data de 20.11.2020 privind

validarea consilierului local al comunei Domnești Racoviță Florin;
 raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritorială și Cadastru;
 avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov nr.

7217/19/4F/01.09.2020, inaintat prin adresa nr. 9130/23/4F/10.09.2020.

În conformitate cu prevederile:

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*), cu modificările

şi completările ulterioare;
 HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) – Republicare,

propun  Consiliului  Local  Domneşti, aprobarea  documentației  de  urbanism  Plan  Urbanistic  Zonal  (PUZ),
proiect întocmit de SC CRISAN & CRISAN ARCHITECTURE URBAN PLANNING AND DESIGN SRL
privind obiectivul de investiții (funcțiunile) „Construire ansamblu locuințe P+2E, comerț, servicii, amenajare
circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilitati”, amplasat în județul Ilfov,
Comuna Domnești, Sat Teghes, DE 261, Tarla 76, Parcelele 262/2/7-262/2/9, nr. cadastral 115028, suprafața
de 16.400,00 mp.

Iniţiator, 
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                   

                                                                                                                                 


