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RAPORTUL INFORMĂRII St CONSULTĂRII PUBLICULUI
pdvind documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului
PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z.)

Raportul informării şi consultării publicului se întocmeşte în conformitate cu prevederile :
• Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701 /30.12.2010 privind
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu
modificările şi completările ulterioare
• H.C.L.Sahateni nr.26/16.05.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si
amenajare a teritoriului,
şi fundamentează decizia autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea sau
respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană
durabilă şi asigurării interesului general, după cum urmează:
Solicitant: S.C. "AUTO LOGEX" S.R.L.

oraşul Pantelimon, str. Mihai Viteazu nr. 1, etaj 2, jud.Ilfov, telefon
0723 429315, e-mail autologex@gmail.com

Adresă:

"CONSTRUIRE HALĂ PROCESARE NUCI St ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE, BAZIN
VIDANJABIL, STAŢIE DE EPURARE, PLATFORMĂ GPL, PUŢ FORAT, REFACERE POST
TRAFO EXISTENT"
Scopul:

Elemente de identificare amplasament: teren proprietate privată, deţinut de
S.C. AUTO LOGEX S.R.L., conform Contractului de vânzare cu încheiere de
autentificare nr.578 din 09.04.2012, emis de Biroul Notarilor Publici Nedelcu şi
Asociaţii, cu număr cadastral 22071, înscris în cartea funciară nr.22071, Tarla 9,
Parcelă 227, 254, 256, delimitat la nord de proprietate publică - drum de exploatare
(DE 226), la sud de proprietate privată - nr. cadastral 257, la est proprietate publică drum de exploatare (DE 228) şi proprietate privată - nr. cadastral 257, la vest de
proprietate publică - drum de exploatare(DE 223), cu suprafata masurată - 22799 mp,
cu urmatoarea categorie de folosinţă:
· - curţi construc.ţii, în suprafaţă de 5279,00 mp - intravilan,
- vie, în suprafaţă de 320,00 mp - intravilan,
- arabil, în suprafaţă de 1761,00 mp - intravilan,
- vie, în suprafaţă de 1601,00 mp - intravilan,
- arabil, în suprafaţă de 372,00 mp - extravilan,
- vie, în suprafaţă de 7129,00 mp - extravilan,
- vie, în suprafaţă de 5261,00 mp - extravilan,
- arabil, în suprafaţă de 1076,00 mp - intravilan,
situat în intravilanul si extravilanul satului Săhăteni, obţinut în urma alipirii a trei
imobile/terenuri cu urmatoarele numere cadastrale : 20692, 20694 şi 20702, în

