
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 

PROIECT DE HOTARARE 

Pri măria comunei Ştetăneştll de Jos 

Nr . .... /6!i.2 .......... ~ ..... 
Zi J.f.. .. Luna „Q./ ..... " ~( l 

Privind aprobarea P.U.Z. pentru obiectivul de investitii: CONSTRUIRE HALA 
SI BIROURI, AMENAJARE CIRCULATU AUTO SI PIETONALE, 

PAR CARI , SPATII VERZI , IMPREJMUIRE TEREN , RACORD UTILITA TI 

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei si Raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul primarei Stefanestii de Jos 

Luandu - se in considerare Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov înregistrat cu nr. 16885 
din 07.11.2019. 

In baza prevederilor Legii 50/1991 , republicata privind autorizarea executarii 
constructiilor , ale Ordinului 839 / 2009 al Ministrului lucrarilor publice , transporturilor 
si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare , precum si ale HG 525 / 1996 , privind aprobarea 
Regulamentului general de urbanism , 

Tinand cont de Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si a Turismului 
nr. 270 I 201 O privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de 
urbanism. 

Având în vedere prevederile art. 129, art. 139, 196 alin. (1) lit. a), 197 alin. (1), 
(2), (3) (4) şi (5) art. 198 şi art. 199 din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. pentru obiectivul de investitii cu functiunile: 
CONSTRUIRE HALA SI BIROURI, AMENAJARE CIRCULATU AUTO SI 
PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD 
UTILITATI - NR. CAD. 56458 , 56459 , suprafata totala 17.568 m.p. ( T. 41 , parcela 
329/2/19). Prevederile P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE: 

Id - zona de depozitare si industrie: 
P.O.T. max= 50 % ; C.U.T. max.= 1,4; Hmax = 18,00 m. 

Art. 2 Primarul comunei si personalul de specialitate vor asigura aducerea la 
îndeplinirea a prezentei hotarari. 

INITIATOR 
PRIMAR 

STEFAN IONEL ROBERT 

Vizat, /?~ · 
SECRET AR GENERJ\t)/4. UNEI 

GAFTON Corina An\ reea 



ROMÂNIA 
JUDETULILFOV . 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

HOTĂRÂREA NR. __ / ____ _ 
Privind aprobarea P.U.Z. pentru obiectivul de investitii: CONSTRUIRE HALA 

SI BIROURI, AMENAJARE CIRCULATU AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI 

A vand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei si Raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul primarei Stefanestii de Jos 

Luandu - se in considerare Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov inregistrat cu nr. 16885 
din 07.11.2019. 

In baza prevederilor Legii 50/1991 , republicata privind autorizarea executarii 
constructiilor , ale Ordinului 839 / 2009 al Ministrului lucrarilor publice, transporturilor 
si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare , precum si ale HG 525 / 1996 , privind aprobarea 
Regulamentului general de urbanism , 

Tinand cont de Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si a Turismului 
nr. 270 I 201 O privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de 
urbanism. 

Având în vedere prevederile art. 129, art. 139, 196 alin. (1) lit. a), 197 alin. (1), 
(2), (3) (4) şi (5) art. 198 şi art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. pentru obiectivul de investitii cu functiunile: 
CONSTRUIRE HALA SI BIROURI, AMENAJARE CIRCULATU AUTO SI 
PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD 
UTILITATI - NR. CAD. 56458 , 56459, suprafata totala 17.568 m.p. ( T. 41 , parcela 
329/2/19). Prevederile P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE: 

Id - zona de depozitare si industrie: 
P.O.T. max= 50 % ; C.U.T. max.= 1,4; Hmax = 18,00 m. 

Art. 2 Primarul comunei si personalul de specialitate vor asigura aducerea la 
îndeplinirea a prezentei hotarari. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa ordinară din 31.01.2020 
Cu un număr de_ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 



Nr. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

PRIMĂRIA COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
Şos. Ştefăneşti nr. 116, Comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov 

Tel/fax: 021-361.35.29 
www.primariastefanesti.ro ; office@primariastefanesti.ro 

P: iman2 Âm~/1e;ăneşl1i de Jos 

Nr ... Jf~ ...... .... ............ . 
Zi.1//.. Luna a/ ... ~~, ,~ 

Având în vedere prevederile art .136 , alin 1 ) din O.U.G. nr. 57 / 2019 ,îmi 
exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect : 
Aprobarea P.U.Z. pentru obiectivul de investitii cu functiunile: "Construire 
HALA si BIROURI , AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE , PARCARI 
SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI " - NR. CAD. 56458 
; 56459 ( T. 41 , Parcela 329/2/19 ) , în susţinerea caruia formulez urmatoarea : 

EXPUNEREA DE MOTVE : 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartimentul 
urbanism , cadastru , amenajarea teritoriului si autorizarea lucrarilor de constructii 
din cadrul Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos, prin care se solicita aprobarea 
P.U.Z. pentru obiectivul de investitii cu functiunile: "Construire Hala si Birouri , 
amenajare circulatii auto si pietonale , parcari spatii verzi , imprejmuire teren , racord 
utilitati " - Nr. Cad. 56458 ; 56459 ( T. 41 , Parcela 329/2/19 ) consider proiectul de 
hotărâre ca fiind oportun şi propun aprobarea lui. 

Competenţa apobării proiectului de hotărâre revine Consiliului 
Local Ştefăneştii de Jos. 

PRIMAR, 
ŞTEFANlonelRobert 



ROMÂNIA Priman;i comun~~1ăncş\!i de Jos 

~ JUDEŢUL ILF<?V r,r . / {} 6. . .. 
PRIMARIA COMUNEI ŞTEFANEŞTII DE JOS _J ţ Q/ 

Şos. Ştefăneşti nr. 116, Comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov ._7_. __ c _., ___ " _ ___, 

Tel/fax: 021-361.35.29 
www.P-rimariastefanesti.ro ; office@ P-rimariastefanesti.ro 

RAPORT DE SPECIALITATE 

PASAT OVIDIU - CR1STIAN solicita: Aprobare P.U.Z. pentru obiectivul de 
investitii , functiunile : CONSTRUIRE HALA SI BIROURI , AMENAJARE 
CIRCULATU AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, 
IMPREJMUIRE TEREN , RACORD UTILIT ATI , Corn. Stefanestii de Jos , Jud. 
Ilfov ( T.41 , parcela 329/2/19, nr. cad. 56459; 56458 inscrise in C.F. cu aceleasi 
numere) - beneficiari : PASAT OVIDIU - CRISTIAN, PASAT ADELINA 
respectiv LOCKET TRADING SRL . 

Au fost depuse unnatoarele documente : 

- Extrase de Carte Funciara . 
- Proces - Verbal de receptie ( suport topo ) - O.C.P .I. ILFOV . 
- Memoriu General - A vizat C.J. ILFOV . 
- Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Judetului 

Ilfov prin aviz nr. l 6885/l 6/l 3F din 13.12.2019 
- Avizul de oportunitate nr. 13206/24/llC/10.09.2019 - C.J. ILFOV. 
- Certificatul de Urbanism nr. 222, 223 / 06.08 .2019 - Primaria Stefanestii de Jos 
- Aviz I.P.J. - ILFOV nr. 4122212 / 18.09.2019. 
- Aviz euro - apavol ( aviz apa si canal ) - nr. 10319/06.11.2019 . 
- Aviz racordarea la drumurile publice - Primaria Stefanestii de Jos nr.20903 / 

01.11.2019. 
- Aviz Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov - Bucuresti - nr. 16308 / 

09.12.2019. 
- Avize DISTRlGAZ SUD RETELE - nr. 314406269 I 26.09.2019. 
- Avize- distributie Muntenia- nr. 294380999, 294387660 / 10.01.2020. 
- Decizia Etapei de Incadrare ( PROTECTIA MEDIULUI ILFOV)- nr. 124 / 

11.12.2019. 
- Raport preliminar privind informarea publicului - nr. 16557 / 25.10.2019 . 
- Piese Desenate. 

RESPONSABIL URBANI AJAREA TERITORIULUI 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua 
de 31.01.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. 
pentru obiectivul de investitii: CONSTRUIRE HALA SI BIROURI , AMENAJARE 
CIRCULATU AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE 
TEREN, RACORD UTILITATI. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu Legii 50/1991 , republicata privind 
autorizarea executarii constructiilor , ale Ordinului 839 / 2009 al Ministrului lucrarilor 
publice , transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale HG 525 / 1996 , 
privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, considerăm că îndeplineşte 
criteriile de de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 
proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

PETRICĂION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală , juridică si de apărare a ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 
31.01.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru 
obiectivul de investitii: CONSTRUIRE HALA SI BIROURI , AMENAJARE 
CIRCULATU AUTO SI PIETONALE , PARCARI , SPATII VERZI , IMPREJMUIRE 
TEREN, RACORD UTILITATI. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu Legii 50/1991 , republicata privind 
autorizarea executarii constructiilor , ale Ordinului 839 / 2009 al Ministrului lucrarilor 
publice , transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale HG 525 / 1996 , 
privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, considerăm că îndeplineşte 
criteriile de de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 
proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, 
agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 31.01.2020 şi a supus 
analizei sale proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru obiectivul de 
investitii: CONSTRUIRE HALA SI BIROURI , AMENAJARE CIRCULATU AUTO 
SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD 
UTILITATI. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu Legii 50/1991 , republicata privind 
autorizarea executarii constructiilor , ale Ordinului 839 / 2009 al Ministrului lucrarilor 
publice , transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a legii 5 0/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale HG 525 / 1996 , 
privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, considerăm că îndeplineşte 
criteriile de de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 
proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

GHEORGHE CRISTIAN 



Către: 

Subiect: 
Data: 

România 
Judetul Ilfov 

' Consiliul Judetean 
' 

Nr. 16885/16/13F din 13.12.2019 

PĂSAT OVIDIU CRISTIAN ŞI SC LOCKET TRADING S.R.L 
reprezentat prin MORUZI ANNE MARIE 

Bucureşti, strada Tuzla, nr. 19-27, bl. 1, et. 3, ap. 33, sector 2 

A vizare documentaţie de urbanism 
13.12.2019 

In baza prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului 
Ilfov, 

întrunită în şedinţa din data de 12.11.2019 propune 
AVIZAREA FAVORABILĂ 

Documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal, întocmită de 
SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL privind obiectivul de investiţii (funcţiunile) 
CONSTRUIRE HALĂ ŞI BIROURI, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO ŞI 
PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD 
UTILITĂŢI, amplasat în judeţul Ilfov, comuna Ştefăneştii de Jos, sat -, str. Sinaia, nr. -, 
tarla 41, parcela 329/2/19, nr. cadastral 56459, 56458, suprafaţa: 17.568 mp. conform actelor 
de proprietate. 

Avizul asigură preluarea informaţiei urbanistice în banca de date de specialitate a 
Consiliului Judeţean Ilfov. In acest scop, după aprobarea documentaţiei prin hotărâre de către 
consiliul local, un exemplar original din documentaţie însoţit de Hotărârea Consiliului Local 
va fi transmis Consiliului Judeţean Ilfov. 

Taxa pentru avizare în valoare de 17,8 lei a fost achitată conform chitanţei nr. 005367 
din 07.11.2019. 
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ROMÂNIA 
Consiliul Judeţean Ilfov 

Arhitect Sef 
' 

Ca urmare a cererii adresate de PĂSAT OVIDIU CRISTIAN ŞI SC LOCKET TRADING 
S.R.L. reprezentat prin MORUZI ANNE MARIE, cu domiciliul/sediul în Bucureşti, cod poştal-, 
strada Tuzla, nr. 19-27, bl. 1, et. 3, ap. 33, sector 2, telefon/fax: - , e-mail: -, înregistrată la nr. 
16885 din 07.11.2019 (completare nr. 17188/13.11.2019). 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul 

AVIZ 

Nr. 16885/16/BF din 13.12.2019 

Pentru Planul urbanistic zonal „CONSTRUIRE HALĂ ŞI BIROURI, AMENAJARE 
CIRCULAŢII AUTO ŞI PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE 
TEREN, RACORD UTILITĂŢI", generat de imobilul identificat prin nr. cadastral 56459, 56458. 

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.Z.: judetul Ilfov, comuna Ştefăneştii de 
Jos, sat -, str. Sinaia, nr. -, tarla 41, parcela 329/2/19 şi cu o suprafaţa de: 17.568 mp, conform 
actelor de proprietate. 

Iniţiatori: PĂSAT OVIDIU CRISTIAN ŞI SC LOCKET TRADING S.R.L. 
Proiectant: SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL 
Specialist cu drept de semnătură RUR: ANDREIMLENAJEK. 

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate cu HCL nr. 22/2011: 
UTR Mlal - zonă mixtă - locuire individuală, instituţii publice şi servicii: 

P.O.T. maxim = 40% 
C.U.T. maxim 
Rhmaxim 

= 1,5 
=P+2E+M 

UTR Is - zonă instituţii publice şi servicii: 
P.O.T. maxim = 50% 
C.U.T. maxim = 1,5 
Rh maxim = P+3E 

Prevederile P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE: 
Id - Zonă de depozitare şi industrie: 

P.O.T. maxim = 50% 
C.U.T. maxim 
Hmax. 

= 1,4 
= 18,00 m 

- retragerile conform planşei de reglementări. 

0-5 Er·1es· Ju„cr& 
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Către: 

Subiect: 

Data: 

România 
Judeţul Ilfov 

Consiliul Judetean 
' 

Nr. 16885/16/1 3F din 13.12.2019 

PĂSAT OVIDIU CRISTIAN SI SC LOCKET TRADING S.R.L 
' 

reprezentat prin MOR UZI ANNE MARIE 
Bucureşti, strada Tuzla, nr. 19-27, bl. 1, et. 3, ap. 33, sector 2 

A vizare documentaţie de urbanism 
13.12.2019 

In baza prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului 
Ilfov, 

întrunită în şedinţa din data de 12.11.2019 propune 
AVIZAREA FAVORABILĂ 

Documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal, întocmită de 
SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL privind obiectivul de investiţii (funcţiunile) 
CONSTRUIRE HALĂ ŞI BIROURI, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO ŞI 
PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD 
UTILITĂŢI, amplasat în judeţul Ilfov, comuna Ştefăneştii de Jos, sat -, str. Sinaia, nr. -, 
tarla 41, parcela 329/2/19, nr. cadastral 56459, 56458, suprafaţa: 17.568 mp. conform actelor 
de proprietate. 

Avizul asigură preluarea informaţiei urbanistice în banca de date de specialitate a 
Consiliului Judeţean Ilfov. In acest scop, după aprobarea documentaţiei prin hotărâre de către 
consiliul local, un exemplar original din documentaţie însoţit de Hotărârea Consiliului Local 
va fi transmis Consiliului Judeţean Ilfov. 

Taxa pentru avizare în valoare de 17,8 lei a fost achitată conform chitanţei nr. 005367 
din 07.11.2019. 
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ROMÂNIA 
Consiliul Judeţean Ilfov 

Arhitect Sef 
' 

Ca urmare a cererii adresate de PĂSAT OVIDIU CRISTIAN ŞI SC LOCKET TRADING 
S.R.L. reprezentat prin MORUZI ANNE MARIE, cu domiciliul/sediul în Bucureşti, cod poştal-, 
strada Tuzla, nr. 19-27, bl. 1, et. 3, ap. 33, sector 2, telefon/fax: - , e-mail: -, înregistrată la nr. 
16885 din 07.11.2019 (completare nr. 17188/13.11.2019). 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul 

AVIZ 

Nr. 16885/16/13F din 13.12.2019 

Pentru Planul urbanistic zonal „CONSTRUIRE HALĂ ŞI BIROURI, AMENAJARE 
CIRCULAŢII AUTO ŞI PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE 
TEREN, RACORD UTILITĂŢI", generat de imobilul identificat prin nr. cadastral 56459, 56458. 

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.Z.: judetul Ilfov, comuna Ştefăneştii de 
Jos, sat -, str. Sinaia, nr. -, tarla 41, parcela 329/2/19 şi cu o suprafaţa de: 17.568 mp, conform 
actelor de proprietate. 

Iniţiatori: PĂSAT OVIDIU CRISTIAN ŞI SC LOCKET TRADING S.R.L. 
Proiectant: SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL 
Specialist cu drept de semnătură RUR: ANDREIMLENAJEK. 

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate cu HCL nr. 22/2011: 
UTR Mlal - zonă mixtă - locuire individuală, instituţii publice şi servicii: 

P.O.T. maxim = 40% 
C.U.T. maxim 
Rhmaxim 

= 1,5 
=P+2E+M 

UTR 1s - zonă instituţii publice şi servicii: 
P.O.T. maxim = 50% 
C.U.T. maxim = 1,5 
Rhmaxim =P+3E 

Prevederile P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE: 
Id - Zonă de depozitare şi industrie: 

P.O.T. maxim = 50% 
C.U.T. maxim 
Hmax. 

= 1,4 
= 18,00 m 

- retragerile conform planşei de reglementări. 

3-5 Ernest Juvara. 
SEc-:,tor 6. 060104 Buc,!'Eost•. 
România 

Te: i-40212~25693 
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Carte Funciară Nr. 56458 Comuna/Oraş/Municipiu: Stefanestii de jos 

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. 

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras. 
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. 

Data şi ora generării, 
20/12/2019, 12:09 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001 . 

E:xtrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro 
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Oficiu l de Cadastru şi Publicitate I mob i liară ILFOV 
Biroul de Cadastru şi Publicitate I mobiliară Buftea 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciară Nr. 56459 Stefanestii de j os 

A. Partea I. Descrierea imobilului 
TEREN Intravilan 

Adresa : Loc . Stefanestii De Jos , Cvartal Stefanestii De Jos, Jud. Ilfov 

Nr. cerere 
Ziua ······ i:::unâ ·· 
Anul 

410673 
20 
i2 

2019 

I 11111 illl ll lll lllll l~llij1 ~f ~i~l~ilii 11111 11111 I~ 1111 
100077884243 

Nr. Nr. cadastral 
Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 

Crt Nr. topografic 

Al 56459 Din acte: 17.648 
Masurata : 8.744 

B. Partea li. Proprietari şi acte 

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale I Referinţe 

167251 / 10/06/2019 
Act Notarial nr. contract de vanzare nr.575, din 06/06/2019 emis de BNP Ditu Rodica Luciana; 

810 Intabulare, drept de PROPRIETATE , dobandit prin Conventie, cota [ 
actuala 1/1 
1) PASAT OVIDIU CRISTIAN, si 
2) PĂSAT ADELINA. soti 

c. Partea III. SARCINI . 
lnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 

drepturi reale de garanţie şi sarcini 
NU SUNT 

Document care conţine date cu caracter personal, protej ate de prevederi le Legii Nr. 677/2001 . 

Extrase pentru infonnare on·Hiw !,:1 :-Hir1:.~sa epay .ancpl.ro 

I 

Al 

__j 

Referinţe 
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Carte Funciară Nr. 56459 Comuna/Oraş/Municipiu: Stefanestii de Jos 

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru. 

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras. 
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. 

Data şi ora generării, 
20/12/2019, 12:09 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. 

E).;trnse ~,entrn informare on-!inE-:: Iii adresa epay.ancpl.ro 
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Raport preliminnr privind informarea publicului conform 
Ordinului Ministerului Oezvoltarii Regionale si Turismului nr. 

2701/30.12.2010 

Prin prezenta se ad ev creste ca ( fLttf JNj, ru.if, JR L J 1 ,!2î,'J ,d C,!f.;c/U 
reprezentata prin -----........i,..___,._ a dep'9 spre afisare (1--J~·Cv\.,L 
la sediul Primarici Comunei 0: .;fli\ ·; d: ocumentatia 
PUZ pcntr te e , ·n suprafa de . ~I_!li, situat în 
C~Uflf 4- /; ~ t• _rlau~ l-j i _, J)~r~~~~prOp~Îetlte ~ t 4oc#IVC-
a 'fdsa.:f' r I J.. 1 Ot'\.C 1 ~ :;5/J ~ f:trtAa. ;-r:>.JjYc.P')V cc li( f> ţ:> c1 

Oocumentatia depusa cuprinde: / ._J,,... · O 
- plansa reglementar/,· 
- plansa exemplţficativ,· 
- memoriu tehnic; 
- fotografii panouri de a.fisare pe teren; 

Mentionam ca documentatia fo t ,n · a pe teren sila 
avi~erul Primariei Comunei Mit> ~ ct> '{)j', din data de 

fJ[ C, cxi)/g pentru o perioada d · 5 zile, i in decursul a 15 zile 
ulterioare, nu s-au intregistrat contestatii cu privire la solutia 
propusa prin PUZ. 

Eliberam prezenta pentru a-i servi la Consiliul Judctean 
Ilfov. 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

PRIMĂRIA STEFANESTII DE JOS 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 222 din 06.08.2019 

In scopul CONSTRUIRE HALA SI BIROURI, IMPREJMUIRE TEREN, 
BRANSAMENTE UTILITATI 

Urmare cererii adresate de PASAT OVIDIU CRISTIAN cu domiciliulP) in 
BUCURESTI Sector 2 Strada TUZLA, Nr 9-27, Bloc 1, Etaj 3, Apt. 33 înregistrată la Nr. 
31.07.2019 

Localitate 
1.4306 din 

pentru imobilul - Teren - situat în Strada SINAIA, Nr. FN, loc. STEFANESTII DE JOS, Jud . Ilfov 
Sau identificat prin (3> număr cadastral: 56459, număr carte funciară: 56459, tarla: 41, 
parcelă: 329/2/19 

În temeiul reglementărilor documenta~iei de urbanism faza PUG/PUZ/PUD aprobată cu 
Hotărârea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr. 22 / 2011. 

SE CERTIFICĂ: 

!.REGIMUL JURIDIC: Terenul in suprafata de 8744 m.p. ( din masuratori) este situat in intravilanul 
comunei Stefanestii de Jos Str. Sinaia - F.n. aprobat prin PUG cu HCL nr. 22/2011, T. 41, P. 329/2/19 sieste 
proprietatea PASAT OVIDIU CRISTIAN SÎ PASAT ADELINA , conform ex trasului de C.F. nr. 21625 1 / 24.07.2019. 

2.REGIMUL ECONOMIC: Folosinţa actuală : arabil . 
Destinatia : Intravilan. 

3.REGIMUL TEHNIC: potrivit reglementarilor din noul Plan Urbanistic Generai al comune, Stefanest1i de Jos 
reactualizat si aprobat cu HCL 22 din 31.05 .2011, terenul este destinat functiuniî : UTR. Ml a l - Zona mixta - locuire 
individua la, institutii publice si serv ici i - P.O.T. = 40 % , CUT = 1,5 , RMH = P+2 E+M, UTR l.S. - Zona institutii publice 
si servicii - P.0 .T. =SO % , C.U .T. = 1,5 , RMII = P+JE . 
Reglementarea intregului teren pentru a se putea realiza : " Construire Hala si Birouri , imprejrnuire teren s1 bransarncnt 
utilitat1 " se va fnce pnntr- 1111 Plan Urbanistic Zonal intocmit in conformitate cu legea nr . 350/2001 privind amenaJ1·ca 
tentoriului si urbanismului (republicata si actua lizata) 
PUZ-ul se va intocmi pe ridicare topgrafica stereo 70, in concordanta cu documentatia cadastra la a terenurilor v1za1·;ci d<.' 
OCPI Il fov, prin care se vor stabilii reglementari privitoare la regimul de construire, runct11111 ea LOnei, 111a1umea 1m i xi111 
admisa, indicatorii POT si CUT, retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si oosccno;1rc 
ale parcele,, caracte1·istici le arl,itecturale ale cladirilor , ma teriale admise, c1rculati1, accese, spa tii parcare s, manevra au to; 
spatii verz i, zone protectie (drun1 uri si rete le) si cu propunerea de asigurare a ut ilitarilor. 
Se va avea 111 vedere profilul drumurilor de acces aflate in administrarea CL Stefanesti i de Jos conform PUG aprobat 
Planul Urbanistic Zonal va fi avîLat de: eventualii det1nator i de retele din zona: electrice, DJSTRIGAZ , A.P. M. ILFOV 
Inspectoratul de Politie Judetean Ilfov administratorul drumului · CL Stcfanestii de Jos; Agentia pentru protectia med1ulu1 
I lfov; AN Apele Romane ; OJCPI Ilfov cu plan topografic vizat; Comis ia tel,nica de urbani sm si amenaja rea teritoriulu i a 
judetului Ilfov; Aviz de Oportunitate ell)erat de C.J . ILFOV , Arhi lectu l Sef si aprobat de CL Stefanestii de Jos. 
Documentatia de urbanism va respecta prevederile Ordinului nr.2 701/20 LO al Ministerulu i Dezvollarîi Re9 i0nc1l v si 
Turi s111 ului , pentru aprobarea m etodologiei de informare si consultare a pub licului cu privire la elabora rea sa11 rcvi;:uir·ci'l 
planurilor de amenajarea tentonului si de urbanism. 
Dupa aviLarea si probarea Planului Ur!)anistic Zonal se va outea sol icita un nou cert1î1ca t de urbanism care sa se1vcc1scrl 
p nt ru emiter a auto ri1a t1e i de construire oentru funct1unile aproba te . 

Cu privire la SCOPUL EMITERII CERTIFICATULUI : certificatul nu poate fi utilizat in 
scopul declarat, pentru obtinerea autorizatiei de construire : construire hala si 
birouri, imprejmuire teren, bransamente utilitati ci numai pentru INTOCMIREA 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL , in conditiile de la Regimul Tehnic . 

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare sinu 
confera dreptul de a executa lucrari de constructii. 

l. \l I! I li , \ I 11 \ I I I I I I I \ l<l l.l I < I· I{ I 11· I< . \ I t l.l I li I I H li.\":-, \I: 
Î, ,..::1\put .... 1b\•r:·1rii ,l\\1.lJll h.'nl:i\ i ... ·1 p,.: 11 tn1 :n1ld11/:ir .... ·.11...' .\.:,._· ... :u1:1rii !utT.-tril,,r \.k: 1.:t111:-tn11. .. '\ÎÎ - 1.h.: .. :n11:--1n1ir.: \li.,: 1. .• · . ..;. ri i nt:H't' - ,,ii1\·11..1 '11 

-.,: -.:1 1d1 .. ·s:1 i.:!f'i'l.itii \·,,inp,:h:nt ... ncntr11 nrPh·~·ţia n11. .. ·di11!11î. \:.!,,:11ti~1 ,.11i1,n;d I d1..· Pr1\Ji,.'\:11:1 \l,\!iul11i Ht11 .. ·1 1r .::--~i. '-Ir. \.,·,::: I .1. 

\ I, •ni ·ic I 'I . ,,Tl<>1 ,,_ I l11c11rc' ,1 i i 11 :1j'lic:1r,:1 I li1, ci i, ,•i ( 1111,i i i1du i :,; , 1 ; - ( ·1 :1. 1 I l11"c·c·1 i, .1 I I.\ 1 pm 111, I ,·, :dn:irc.t :t"c·,·t_-, , •r ,1;11, 11 i, ,r 
p•11·~·1.:',.: ;H11,r .. -...· ,1 pn\:1h_' ,bupr:1 n!~~iiu!ui. 11111d iti,.::11· 1 prin l lir,.·l·1 i,:1 (·l11hilitdt1i t) - IJ 1'J -:,i l'l!ll l )ir ... : .. !1\,1 l·, 11hilhdu1 ,; 
i\.r ,lll ... ·• 1! i1.i I tll •1, ... :111 "'111,3 ~..:; ( I pti\ 1nJ r: :r1"1..ip,ll1."I p11hl1....:11!ui l:1 1.·laf,tlf" 11\:a iil1lllllÎlll!' ;11:!nlll'l -;i pr,1, 1r:tllh.' li) l\..·: 1f1iur:·1 .. : 1! 1ll1.':.: 

··1t 1,l1! .... :-,.· i. 1 I,, :r\.· Lt 1':1niu;\1r..:.1 r11h'.iruliii i J,.\_,: .ni Li ;n :t1\1'- .• , I •î1\·ct1\1...Î s~ ~_-;- t I I· :1 t I )1ri...:,:t1,,.·i 1 11 1 ,,11 I 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

PRIMĂRIA STEFANESTU DE JOS 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 223 din 06.08.2019 

In scopul : CONSTRUIRE HALA SI BIROURI, IMPREJMUIRE TEREN, 
BRANSAMENTE UTILITATI 

Urmare cererii adresate de LOCKET TRADING SRL cu domiciliul<2) in Judeţ BRAILA 
Localltate BRAILAStrada RAMNICU SARAT, Nr 86, Bloc C6înregistrată la Nr. 14293 din 31.07.2019 
pentru Imobilul - Teren • situat în Strada SINAIA, Nr. FN, loc. STEFANESTIJ DE JOS, Jud. Ilfov 
Sau identificat prin <3> număr cadastral: 56458, număr carte funciară: 56458, tarla: 41, 
parcelă: 329/2/19 , . 

În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza PUG/PUZ/PUD aprobată cu 
Hotărârea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr. 22 /2011. 

SE CERTIFICĂ: 

1,REGIMUL JURIDIC: Terenul ln suprafata de B.824 m ,p. ( din masuratori ) este situat ln Intravilanul 
comunei Stefanestli de Jos Str. Sinala - F.n. aprobat prin PUG cu HCL nr. 22/2011, T. 41 , P. 329/2/19 sl este 
proprietatea SC LOCKET TRADlNG SRL I conform extrasului de C.F. 

2.REGIMUL ECONOMIC: Folosinţa actuală : arabil. 
Destinatia: Intravilan. 

3.REGIMUL TEHNIC: potrivit reglementarilor djn noul Plan Urbanistic General al comunei Stefanestli de Jos 
reactualizat si aprobat cu HCL 22 din 31.05.2011, terenul este destinat functiunli : UTR. Mlal - Zona mixta - locuire 
individuala , institotil publlce sJ servldi - P.O.T. = 40 % , CUT = 1,5 , RMH = P+2E+M , UTR 1.5 . - Zona instltutll pub!lre 
si servicii - P.O.T. ,,,,50 % , C.U.T. ::: 1,5 , RM H = P+3E. 
Reglementarea lntregului teren pentru a se putea realiza : " Construire Hala si Birouri , împrejmuire teren si bransament 
utilltati " se va face printr-un Plan Urbanistic Zonal întocmit in conformitate cu legea nr. 350/2001 privind amenaJrea 
terltortulul sl urbanismulul (republicata si actualizata) 
PUZ-ul se va lntcx;ml pe ridicare topgrafi ca stereo 70, in concordanta cu doc:.umentatia cadastrala a terenurilor vizata de 
OCPI Ilfov, prin care se vor stabll!i reglementari privitoare la regimul de construire, funct:iunea zonei, lnaltlmea maxim 
admisa, indicatorii POT si CUT, retragerea cladlrHor fata de aliniament st distantele fata de limitele laterale si posterioare 
ale parcelei, caracteristicile arh1tecturale ale cladlrilor, materiale admise, circulabî, accese, spatii parcare sl manevra auto; 
spatii verzi, zone protectie {drumuri s.l retete) sl cu propunerea de asigurare -a utllitatilor. 
Se va avea in vedere profilul drumurilor de acces aflate ln administrarea CL Stefanesti i de Jos conform PUG aprobat 
Planul Urbanistic Zonal va fi avizat de: eventualli detlnatorl de retele din zona: electrice, DISTRIGAZ , A.P.M. ILFOV 
lnspec:toratul de Pr;>lltle Judetean Ilfov administratorul drumului • CL Stefanestll de Jos; Agentla pentru protectla mediului 
llfov; AN Apele Romane ; OJCPt Ilfov cu plan topografic vtzat; Comisla tehnica de urbanism sl amenajarea teritoriului a 
jUdetulu 1Ifov; Aviz de Oportunitate elberat de C.J. ILFOV , Arhitectul Sef si aprobat de CL Stefanestll de Jos. 
Documentatia de urbanism va respecta prevederfle Ordlnulul nr.2701/ 2010 al Ministerului Dezvoltarll Regionale sl 
Turlsmulul, pentru aprobarea metodologiei de Informare sl consultare a publlcutul cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajarea teritoriulu, sl de urbanism. 

Oupa a11izar-ea si apr-obarea Planutul Urbanistic Zonal se va putea solicita un nou certificat de urbanism care sa 
serveasca pentru emiterea autorizatlei de construire pentru functlunile aprobate . 

Cu privire la SCOPUL EMITERII CERTIFICATULUI: certificatul nu poate fi utilizat in 
scopul declarat, pentru obtinerea autorizatiei de construire : construire hala si 
birouri , împrejmuire teren , bransamente utilitati ci numai pentru INTOCMIREA 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL, in conditiile de la Regimul Tehnic . 

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si 
nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii 

.a. ORLIGATII AtETlillLARlll.Ul CERTUlCATUL I Dt lllUlA,... ISM: 
În scopul cluborllrii docurni::ntn\ici pentru nutoriznrea executării lucrtlrilor d\l construc\ii • de construir • de dcs11in\arc • soli..:1ta111ul 

~c >'A :wr ra :mtorilll\ii comp,;um1 pentru protcclia mediului : Agcnti.a i ationalu de Pru11:ctin 1cdiului Bu urcstL tr ,\kcu Lacul 
Morii nr. 151. sector 6. !3ucun:~1i 

in apHc:nrc-n Dircc1i ei Cnn~itiului 85133 /CEE (Dircc1i,,n El/\) privind cvnlu:ircn efect lor anumitor prok ic publice ~i pri,Jtc 
n.,upm mediului, modificulll prin Directiva Consiliului 9 11 I/CE şi prin Dirccth:i Consiliului şi Parlumi:ntului l~11ropca11 '.!flo. \ · n 
rrh:ind participnrcn publicului ln chibomrcn unumitorplanuri si progrumc in legl'uuru cu mediul ş i modilicarcu. cu pm•irc l.i p.irtt ·1 11.irc.1 
publicului şi n tC)lll la justi(ic, n Dirc th l 85 J /CEE ,ia Directivei % 11il fCE. prin c·rti!kutul ,k urbani.ni · .,1111 u111·11 
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Oficiul de Cadast ru şi Publicitate I mob i li a ră ILFOV 
Biroul de Cadastru ş i Public itate Imobiliară Buftea 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciară Nr. 56458 Stefanestii de j os 

A. Partea I. Descrierea imobilului 
TEREN Int ravilan 

Adresa: Loc. Stefanesti i De Jos, Cvartal Stefanesti i De Jos, Jud. Ilfov 

Nr. cerere 
Ziua 
Luna 
Anul 

4 10675 
20 
12 

2019 

I III~ 11111 11111 11111 IHI ~f ~if If Iii ii 11111 III~ Ii i 1111 
100077884242 

Nr. Nr. cadastral 
Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 

Crt Nr. topografic 

Al 56458 Din acte : 17 .648 
Masurata : 8.82 4 

B. Partea li. Proprietari şi acte 

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 

141886 / 17/05/2019 
Âct Notarial nr. act de dezlipire nr.859, din 15/05/2019 emis de BNP Ivan Gabriela; 

Se infiinteaza cartea funciara 56458 a imobilului cu numarul cadastral 
Bl 56458/Stefanestii de jos , rezu ltat din dezmembrarea imobilulu i cu 

numarul cadastral 51854 înscris in cartea func iara 51854; 
167260 / 10/06/2019 
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 574, din 06/06/2019 emis de NP Ditu Rodica ; 

I B9 
Intabulare, drept de PROPRIETATE, doband it prin Convent ie , cota 
actuala 1/1 
1) SC LOCKET TRADING SRL, CIF:5512842 

C. Partea III. SARCINI . 
lnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 

drepturi reale de garanţie şi sarcini 
NU SUNT 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001 . 

Exrrase pentru informare orHine la adresa epay.an cpi.ro 

Referinţe 

Al 

Al 

Referinţe 
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