
 
 
P R O I E C T 
 

       
 
                                            VIZAT, 

                                               PENTRU / Secretarul general  
                                                                                                            al comunei Berceni 

 

                                                              INSPECTOR, 
                                                                               Nicoară Manuela - Adriana 

 
 

 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de  , privind 

obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 9, nr. cadastral 60765, 64464, 60778, 3361,  tarla 2,  parcela 

8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, suprafaţa: 20.904mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și 
inițiator PUZ -   ARICIU MARIAN, DUMITRASCU ALEXANDRU.   

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov ; 
- Raportul de specialitate al Inspectorului de urbanism din cadrul Compartimentului de Urbanism 

și Amenajare a Terioriului  al Primăriei comunei Berceni, Județul Ilfov; 
- Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Judeţului Ilfov 

nr.5081/1/5F  din  08.05.2018; 
Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Berceni, Județul Ilfov : 
- Comisia de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publică locală, 

juridică, disciplină, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană; 
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor, coroborate cu cele ale art. 25 alin.(1), art. 27 1 lit. c), art. 32 alin. (1) lit. b) 
si c) şi alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. c) și alin. (7) lit. k), art. 
139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1. – Se aproba  documentația de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL elaborat de    
, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE 

LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   
CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  
RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 9, nr. cadastral 
60765, 64464, 60778, 3361,  tarla 2,  parcela 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, suprafaţa: 20.904mp, conform actelor 
de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -   ARICIU MARIAN, DUMITRASCU 
ALEXANDRU, anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Primarul Comunei Berceni, Județul Ilfov, prin aparatul de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PRIMAR, 
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R  O  M  Â  N  I  A                                                                                   
J U D E Ţ U L   I L F O V                                              
PRIMARIA COMUNEI BERCENI     
Nr. 23811/11.12.2020                
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit  de  , 

privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 9, nr. cadastral 60765, 64464, 60778, 3361,  tarla 2,  parcela 

8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, suprafaţa: 20.904mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și 
inițiator PUZ -   ARICIU MARIAN, DUMITRASCU ALEXANDRU.   

 
 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. c) și art. 
31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată (r2), reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului Hotărârii 
Consiliului local privind aprobarea P.U.Z.  întocmit  de  , privind 
obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 9, nr. cadastral 60765, 64464, 60778, 3361,  tarla 2,  parcela 
8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, suprafaţa: 20.904mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și 
inițiator PUZ -   ARICIU MARIAN, DUMITRASCU ALEXANDRU.   

Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie, cu precădere, stabilirea condițiilor 
juridice, economice și tehnice în vederea eliberării autorizațiilor de construire pentru locuințele și 
amenajările aferente acestora, ce  vor fi edificate în zona ce face obiectului Planului Urbanistic analizat. 

P.U.Z. – ul este AVIZAT FAVORABIL de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și 
de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, conform avizului nr.5081/1/5F  din  08.05.2018. 

În conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 453/2001 – pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcții  și unele măsuri 
pentru realizarea locuințelor - „Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse 
în intravilanul localităților și unele terenuri din extravilan, numai în condiții temeinic fundamentate pe 
bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.”), coroborate cu cele ale: 
- art. 25, alin.(1) - „ Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism 
desfășurată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse 
în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea programului 
de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei sau orașului.” 
- art.271, lit. c) – Primarul/Primarul general al municipiului București, prin structura responsabilă cu 
urbanismul condusă de arhitectul-șef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuții în 
domeniul urbanismului: (…)  

c) supune aprobării consiliului local/(…), în baza referatului tehnic al arhitectului-șef, documentațiile 

de urbanism, indiferent de inițiator; 
- art.32, alin (1), lit.b) și c) și alin (2) din Legea nr.350/2011 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare  



„ (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de 
la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice 
ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul 
ca, după caz, prin certificatul de urbanism: 
(…) 

b) să condiționeze autorizarea investiției de elaborarea și aprobarea de către autoritatea publică locală 
competentă a unui plan urbanistic zonal; 
c) să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui 
plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai 
în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-șef 
și aprobat, după caz, conform competenței: 
- de primarul localității; 
- de primarul general al municipiului București; 
- de președintele consiliului județean, cu avizul prealabil al primarului localităților interesate, doar în 
cazul în care teritoriul reglementat implică cel puțin două unități administrativ-teritoriale; 
(2) În lipsa existenței structurilor de specialitate menționate, avizul de oportunitate va fi emis de 
structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor județene și aprobat de președintele 
consiliului județean.” 
 Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța sa, vă propun să analizați și să hotărâți asupra 
proiectului hotărârii privind aprobarea P.U.Z. întocmit  de  , privind 
obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 9, nr. cadastral 60765, 64464, 60778, 3361,  tarla 2,  parcela 
8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, suprafaţa: 20.904mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și 
inițiator PUZ -   ARICIU MARIAN, DUMITRASCU ALEXANDRU, prevăzut ca anexă la prezentul 
referat de aprobare. 
 
 
 
 

P R I M A R, 
Gheorghe COVRIGEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDETUL ILFOV         
PRIMARIA COMUNEI BERCENI  
COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI                 
Nr.23848 din 11.12.2020  
 
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
cu privire la inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit  de   

, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII 

AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  
UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 9, nr. cadastral 60765, 64464, 

60778, 3361,  tarla 2,  parcela 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, suprafaţa: 20.904mp, conform actelor de 
proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -   ARICIU MARIAN, DUMITRASCU 

ALEXANDRU.   
 

Analizand dosarul ce conține documentația din cuprinsul Planului Urbanistic Zonal elaborat de 
, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE 

LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   
CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  
RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 9, nr. cadastral 
60765, 64464, 60778, 3361,  tarla 2,  parcela 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, suprafaţa: 20.904mp, conform actelor 
de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -   ARICIU MARIAN, DUMITRASCU 
ALEXANDRU, rezultă că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea 
nr. 453/2001 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării  
lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, coroborate cu cele ale art. 25 alin. 
(1), art. 271, lit. c), art. 32 alin (1) lit. b) și c) și alin. (2) din Legea nr. 350/2011 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare. 
 Este de menționat faptul că, din punct de vedere legal, Comuna BERCENI s-a aflat în situația de 
a nu dispune de un Consiliu local funcțional datorită intervenirii dizolvării de drept a acestuia, constatată 
de către Instanța de Judecată începând din data de 17.07.2018, ceea ce condus la imposibilitatea de a 
adopta Hotărâri ale Consiliului Local, atât în ceea ce privește aprobarea P.U.Z. - urilor, cât și a oricăror 
altor hotărâri. De aceea, ținând cont de faptul că, documentațiile privind Planurilor Urbanistice de Zonă 
au respectat cerințele legale în domeniu și au fost depuse în termen legal, acestea rămân valabile până la 
adoptarea Hotărârilor de aprobare/respingere de către noul Consiliu Local. 
 Documentația P.U.Z. – ului supus analizei și aprobării Consiliului local al comunei Berceni, 
cuprinde:  

 Cererea proprietarului depusa la registratura comunei Berceni cu nr. 10199 din 
19.04.2019, pentru emiterea Hotararii Consiliului Local Berceni de aprobare a 
documentatiei PUZ. 

 Copiile actelor de proprietate : Act de alipire autentificat sub   nr.1483/07.05.2018, 
autentificat de Chiras Bianca Octavia. 

 Certificat de urbanism emis de Primaria Comunei Berceni  cu nr.898 din 13.09.2017. 



 Proces-verbal de receptie  OCPI  nr.122/2018 

 Aviz de oportunitate emis de Consiliul Judetean Ilfov -  Nr.19522/2 din 15.11.2017 

 Adresa sedinta consultativ  nr.14760/14.02.2018 

 Aviz Protectia Mediului       – Nr. 45/11.05.2018 

 Adresa  Apele Romane        -- Nr.3270/19.04.2018 

 Aviz  SC Euro Apavol SA   – Nr. 12890/08.12.2017 

 Aviz   E-Distributie Muntenia  – Nr.208846017/26.02.2018 

 Aviz   SC PROGAZ P&D S.A. -  Nr. 1385/15.02.2018 

 Aviz   TELEKOM  ROMANIA COMMUNICATION SA - Nr. 
100/05/03/01/1098/05.04.2018 

 Avizul Favorabil nr.5081/1/5F  din  08.05.2018,  emis de C J Ilfov 

P.U.Z. – ul servește la stabilirea condițiilor juridice, economice și tehnice în vederea eliberării 
autorizațiilor de construire pentru locuințele și amenajările aferente acestora ce  vor fi edificate în zona 
ce face obiectului planului urbanistic analizat, fiind AVIZAT FAVORABIL de către Comisia Tehnică de 
Amenajare a Teritoriului și de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, conform avizului 
nr.5081/1/5F  din  08.05.2018. 

Faţă de considerentele prezentate mai sus, consider oportună iniţierea Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de  , privind 
obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 9, nr. cadastral 60765, 64464, 60778, 3361,  tarla 2,  parcela 
8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/5/2, suprafaţa: 20.904mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și 
inițiator PUZ -   ARICIU MARIAN, DUMITRASCU ALEXANDRU.   

 
 

INSPECTOR URBANISM, 
Encea Andreea - Ioana 
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