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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA ~ • 

HOTĂRÂREA NR. 17 
din 08 Februarie 2012 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 12 .08.2011 
privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu nr. 27 din 09.04.2008 

privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea 

Având în vedere : 
• Adresa nr. 13663.13731/2011 de la Institutia Prefectului Judetu lui Ilfov; 
• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica- primarul oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al serviciului D.P.P.L.C; 
• Hotarârea Consiliului Local nr. 63 din 12 .08.2011 privind completarea Anexei nr. 

1 a Hotărârii de Consiliu nr. 27 din 09.04.2008 privind atestarea domeniului privat 
al oraşului Buftea ; 

• Avizul comisiei juridice şi de disciplina; 
• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism; 
• În baza art. 36 alin.(1), alin. (9) precum şi ale art. 45 , din Legea administraţie i 

publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
În temeiul art.115 alin. (1) lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 

2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 63 "privind completarea 
Anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu nr. 27 din 09.04.2008 privind atestarea 
domeniului privat al oraşului Buftea", adoptată în şedinta Consiliului Local din data 
de 12 august 2011 . 

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţiei Prefectului, către instituţiile şi persoanele interesate. 

Contrasemnează 

s~ 
ŞTEFAN AL.:INA 



EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63 
din 12 .08.2011 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu nr. 27 

din 09.04.2008 privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea 

Având în vedere adresa nr. 13663.13731/2011 de la Institutia Prefectului 

Judetului Ilfov, prin care se solicita revocarea Hotarârii Consiliului Local 

nr.63/12.08.2011 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotarârii de Consiliu nr. 

27/09.04.2008 privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea, serviciul de 

specialitate domeniul public si privat a Întocmit un raport de specialitate pentru 

clarificarea situatiei. 

In vederea realizarii activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea 

nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivitatilor locale cu privire la 

administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale şi în 

urma reanalizarii documentatiei ce sta la baza adoptarii Hotărârii Consiliului Local 

nr. 63/12.08.2011 privind completarea Anexei nr.1 a Hotarârii de Consiliu nr. 

27109.04.2008 privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea, este necesar a 

fi revocata H.C.L. nr.63/2011 , drept pentru care s-a initiat urmatorul proiect de 

hotărâre privind revocarea "Hotărârii Consiliului Local nr.63/12.08.2011 

privind completarea Anexei nr.1 a Hotiirârii de Consiliu nr. 27109.04.2008 

privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea" , pe care-I supun spre 

aprobare Consiliului Local. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotarârii Consiliului Local nr. 63 
din 12 .08.2011 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu nr. 27 

din 09.04.2008 privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea 

In adresa nr. 13663.13731/2011 de la Institutia Prefectului Judetului Ilfov, se 

solicita revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.63/12.08.2011 privind completarea 

Anexei nr.1 a Hotarârii de Consiliu nr. 27/09.04.2008 privind atestarea domeniului 

privat al oraşului Buftea, deoarece situatia terenului mentionat În hotarâre se 

clarifica în Hotarârea Consiliului Local nr. 31/ 29.04.2011 -privind efectuarea unui 

schimb de teren mtre Consiliul Local Buftea şi S. C. WAREF ROM S. R. L. 

In hotarârea menţionata (H.C.L. 3112011) se precizeaza ca terenul în 

suprafaţa de 3366mp va completa corespunzator Anexa la Hotarârea Consiliului 

Local nr. 27/09.04.2008 privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea, astfel 

ca pentru a evidenţia terenul mai sus menţionat în Anexa respectiva a fost i n iţiată şi 

adoptata Hotărârea Consiliului Local nr. 63/12 . 08.2011 , deş i nu mai era nevoie, 

Anexa ce cuprinde bunurile domeniului privat completându-se prin H.C.L.31 /2011 . 

In vederea realizarii activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea 

nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivitatilor locale cu privire la 

administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale şi în 

urma reanalizarii documentatiei ce sta la baza adoptarii Hotărârii Consiliului Local 

nr. 63/12.08.2011 privind completarea Anexei nr.1 a Hotarârii de Consiliu nr. 

27/09.04.2008 privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea, este necesar a 

fi revocata H.C.L. nr.63/2011 , drept pentru care s-a initiat urmatorul proiect de 

hotărâre privind revocarea "Hotărârii Consiliului Local nr.63/12.08.2011 privind 

completarea Anexei nr.1 a Hotiirârii de Consiliu nr. 27109.04.2008 privind 

atestarea domeniului privat al oraşului Buftea" 

SERVICIUL D!~~~L PUBLIC SI PRIVAT 

Inspector Din~an 
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/n cazul în care nu veţi răspunde solicitărilor noastre in utTI1diC<1.rca ~c·dit>,j_ 

dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea prezentei. \Uill al~1c~1 hot';t·:· :le 1, 

instanta de contencios administrati\'. 
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