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HOTĂRÂREA NR. 102
Din 30 August 2013
privind trecerea din domeniul privat În domeniul public al oraşului
Buftea a terenului În suprafaţa de 111 mp, situat în Buftea, Tarla 53,
Parcela 73/1 , număr cadastral 581 O

Consiliul Local al

Oraşului

Buftea,

A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, primarul oraşului Buftea ;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi
Comercial;
• Hotărâ rea Consiliului local nr. 72 din 28 iunie 2013 privind acceptarea ofertei de
donatie a unui imobil - teren situat în oraşul Buftea;
• Cont~actul de donaţie nr.1388 /06.08.2013, Încheierea nr. 28 107. 08. 2013
înregistrate la Biroul Notarului Public Coadă Ion din oraşul Buftea;
• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriJ,.Jlui şi urbanism ;
• Avizul comisiei juridice şi de disci plin ă;
• Extras de carte funciară nr.8588;
În confo rm itate cu prevederile Legii nr. 2 13/1998 privind bunurile proprietate publică ,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin . (1), alin . (2) lit. (c), al art.120, al art. 45 alin. (3) şi al art. 115
alin .(1) lit. b) din Legea adm inistraţi e i publice locale nr. 215/200 1, republ i cată , cu
modificările ş i comp letările ulterioare,

HOTĂRĂŞ:TE
Art. 1.(1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al oraşului în domeniul public al
Buftea a terenului în suprafaţă de 111 mp., din acte (sup rafaţa din măsurători 113
mp), situat în oraşul Buftea,Tarla 53, Parcela 73/1, număr cadastral 58 1O, înscris în cartea
fun ciară nr. 8588 a U.A.T. Buftea, (intabulat în Cartea Funciară nr. 56531 provenită din
conversia pe hârtie a CF nr. 8588).
oraşu lui

(2) Inventarul domeniului public al oraşu lui Buftea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Buftea nr. 49/1999, cu modificările ş i completările ulterioare, se
comp letează cu imobilul teren prevă zut la alin. (1), conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotă râre .

Art. 2. Compartimentul Domeniul Public Privat

şi

Comercial, în colabora re cu
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Disciplina în Construcţii , va lua măsuri pentru actualizarea Inventarului domeniului public al
oraşu lui Buftea, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri .

Art. 3. Primarul o raş ul u i Buftea, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederil e prezentei h otă râ ri.
Art. 4. Secretarul o raş ului Buftea va asig ura aducerea la cunoştinţă publ i că a
prevederil or prezentei h otărâ ri ş i comunica rea acesteia, primarului oraşu lu i Buftea,
serviciilor de specialitate pentru ad uce rea la îndeplinire ş i In stit uţi e i Prefectului j udeţu l ui

Ilfov.

Co n trasem n ează,

SE~TAR,

EARAMAZ~A- ISABELA

