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HOTĂRÂREA NR.111 
Din 30 Septembrie 2013 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de teren de 1927 mp, către 
Parohia Buciumeni din oraşul Buftea, Judet Ilfov , 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Domeniul Public şi Privat şi al 

Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru, Arhivă ; 

• Adresa nr.185/11 .09.2013 a domnului Grozea Paul, preot paroh al Parohiei Buciu
meni , Buftea; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice 
şi Financiare şi al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

• Extras de plan cadastral de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 56952 UAT 
Buftea - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov; 

• Prevederile art. 874 din Codul Civil al României ; 
• Prevederile art. 41 alin . (1 ) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 

Otodoxe Române aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53 /2008; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. (c) , alin . (6) lit. (c) şi ale art. 

124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45, alin . (3) şi ale art.115 alin . (1 ), lit. (b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia Buciumeni a 
imobilului teren în suprafaţă de 1927 mp, domeniul public al oraşului Buftea, situat în str. 
Agricultori , nr.118, nr. cadastral 57146, oraşul Buftea, Judeţ Ilfov, pe perioada existenţei 
construcţiei . 

(2) Imobilul - teren prevăzut la alin . (1) se identifică conform planului de amplasa
ment, ce constituie anexă la prezenta hotărâre . Pe perioada folosinţei, terenul nu poate fi 
înstrăinat şi nu i se poate schimba destinaţia . 

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a preve
derilor prezen~ hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor de 
specialitate,, ~fohlei Bw.giumeni şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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