
R O M Â N I A 
JUDEŢUL ILFOV 

COM. GRĂDIŞTEA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

Nr. 6 din 28.02.2017 

privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea Bucureşti - Ilfov 

CONSILIUL L O C A L A L C O M U N E I GRĂDIŞTEA, JUDEŢUL ILFOV 
întrunit în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 28.02.2017, orele 150 0 

°° Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Grădiştea, iniţiator al proiectului de hotărâre, 
- raportul de specialitate al secretarului comunei Grădiştea, 
- adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 978 din 01.02,2017, înregistrata Ia Primăria comunei 
Grădiştea sub nr. 546 / 06.02.2017, 
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Grădiştea 
pentru: 
• programe de dezvoltare economico-socială, activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi de 
disciplină, 

• agricultură, protecţia mediului, gospodărie comunală, comerţ, servicii, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 

• învăţământ, sănătate, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi turism, 
°~\n conformitate cu: 

prevederile art. 43A1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art. 15 alin.(7) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publică 
nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 

prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, 

^ î n temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit.b) şi lit.d), alin..4 lit.e lit), şi alin.,6 pct.ll, art.45 alin.2 lit.e) 
şi art.l 15 alin.l lit.b din Legea m. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificata şi 
completată. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.l Se aprobă acordarea avizului pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 
Regiunea Bucureşti - Ilfov, prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Hotărârea, în cauză, se comunică în conformitate cu prevederile legale primarului, 
Consiliului Judeţean Ilfov, persoanelor interesate, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov . 
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