
ROMAI\IA
JT]DETUL ILF'OV
COMTINA JILAVA

II9TARARE

Consiliul Local al comunei filova. intrunit in sedinta exlraordinara din dala de 30
murtie 2017Ia sediul Primariei Jilava;

Luand in dez6atere cererea societatii S.C. PROCEMA S.A., prin care se solicita
aprobarea PLAIIIILUI URBAIISTIC DE DETALIU, intocmit de S.C. ANTE ARH S.R.L.,
privind obiectivul de investitii - "EXTIIIDERE HALA DE FASONAT ARMATtru
PENTRU CONSTRUCTII, EXECUTIE CASARE PENTRU PILOTI DIN BETON SI
POD RIJLANT, AMENAJARE CIRCULATII, AI\EXE SI UTILITATI", amplasat in
judetul ILFOV, comuna JILAVA, Soseaua Giurgiului, nr. 3-5, nr. cadastral54141, suprafata
29.715mp.

Tinand seama de prevederile art. 25, ale art.27r si ale art. 56 din cadrul Legii 350 /
2001, actualizata, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, a Legii nr. 50 / 1991 cu
modificarile si completarile ulterioare privind autorizarca executarii constructiilor si unele
masuri pentru realizarea locuintelor, precum si de prevederile Ordinului MDRT nr. 1943 |
2001, pentru aprobarea Metodologiei de informare gi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism,

Luand in considerare avizul tehnic ff.l2699l9ll7F al Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului a Judetului Ilfov, intrunita in sedinta din data de 13.12,2016, din cadrul
Consiliului Judetean llfov.

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei pentru Programe de dezvoltare
economico - sociala, buget, finante, agricultura, gospodarie comunala si comert,
amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului, administrare domeniului public
si privat al Comunei Jilava, din cadrul Consiliului Local al Comunei Jilava.

In temeiul art. 36 alin.(l), ale art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea
nr 21512001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.

ADOPTA PREZENTA

HOTARARE:

Art.l. Se aproba PLAIIIIL URBAIIISTIC DE DETALIU pentru obiectivul de
investitii, (functiunile), "EXTII\DERE HALA DE FASONAT ARMATURI PENTRU
CONSTRUCTII, E)GCUTIE CASARE PENTRU PILOTI DIN BETON SI POD
RULANT' AMENAJARE CIRCULATII, All-EXE SI UTILITATI'', amplasat in judetul
ILFOV, comuna JILAVA, Soseaua Giurgiului, nr. 3'5, nr. cadastral 54141, suprafata
29.715mp, conform documentatiei de urbanism anexate , parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul va urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA


