
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIT,AVA

I-IOTARARE
privindacordarea,lffi,lili;1T1;ilt'ruffi"J#'J.l*iltliff"tob'itateUrband

Consiliul local al comunei Jilava intrunit in Sedinla orclinard clin data 28

februarie 2017, la convocarea viceprimarului, la secliul Primdriei Jilava

AvAnd in vedere:
Adresa Consiliului Judelean Ilfov m.978 din 01.02.2017 inregistratd la

Registratura Primdriei Jilava sub nr. 1557 din 07.02.2011,
Expunerea de motive a viceprimarului comunei Jilava la proiectul de hotdr6re

privind acordarea avizului neoesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate lJrband
Durabild 2016 - 2030 I{egiunea Buoureqti - Ilfov,

Referatele de specialitate ale Biroului Buget, contabilitate, impozite si taxe locale si

Compartimentului de urbanism, disciplina in constructii si amenajarea teritoriului la
proieotui de hot5.rdre privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de

Mobilitate lJrband Durabild 2016 - 2030 Regiunea Bucuregti - Ilfov,
Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanle,

agriculturd, gospoddrie comunalS gi comer!, amenajarcateritoriului, urbanism gi protectia

medilui, administrarea domeniului public Ai privat al comunei Jilava la proiectul de

hotdrAre privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate
lJrband Durabil[ 2016 - 2030 Regiunea Bucureqti - Ilfov,

Avizul comisiei pentru administralia publica locald, juridicd, apdrarea ordinii Ei liniEtii
publicc, de disoiplin[, oulte religioase Ei protejarea monumentelor istorice la proiectul de

hotdrdre privind acordarea avizului neoesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate
Urban[ Durabild 2016 - 2030 I{egiunea Bucuregti - Ilfov,

Avizul comisiei pentru invdfdm0nt, sdndtate, familie, culturd, minoritdli, proteclie

sociald, activitAti sportive, agrement gi turism la proiectul de hotdrdre privind
acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urband Durabild 2016
- 2030I{egiunea Bucureqti - Ilfov,

in conformitate ou:

- preveclerile ar1. 43t din Legea nr.35012001 privind amenaJarea teritoriului gi

urbanismul, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 15 alin.(7) din Ordinul Ministrului Dezvoltdrii Regionale gi

Administralie Publica m.23312016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplioare a Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul gi de

elaborare gi actualizare a documentafiilor de urbanism;
- prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla decizronald in administraJia publicd

republicatd, cu modificarile gi oompletdrile ulterioare;
- prevederile l-egii m.2412000 privind normele de tehnicd legislativd fentru elaborarea

actelor normative, republicat[,

in temeiul preveclerilor art. 36 alin(2) lit.b) 9i tit.d), alin..4lit.e lit), 9i alin.6 pct.11,

art.45 alin.2lit.e) qi art.l 15 alin.l lit.b din Legeanr.21512001 a administratiei publice

locale, republicatd, modificata gi completatd,

Adoptd prezenta,



HOTARARE:

Art.l Se aprobd acordarea avizului pentru Planul de Mobilitate Urband Durabild
2016 - 2030 Regiunea Bucureqti - Ilfov, prevdzut in Anexa ce face parte integrantd din
mezenta hotirdre.

'Art.zViceprimarul comunei Jilava qi aparatul de specialitate vor urmdri ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri.

DE SEDINTA.

Contrasemneazl
Secret comunei,

28 februarie 2017

Adoptatd in qedinla ordinard din data de 28 februarie 2011
Cu un numdr de 14 voturi pentru, Ain te consilieri prezenli, din numf,rul total de 17 in func{ie


