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HOTĂRÂREA NR. 114 
Din 30 Septembrie 2013 

privind mod ificarea inventarului bunuri lor care alcătu iesc domeniul 
privat al oraşul u i Buftea 

Consiliul Local al Oraşului Buftea, 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registru Agricol, Cadastru , 
Arhivă şi de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi Comercial; 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehn ică legislativă , republ icată , cu 
modificăril e şi completă rile ulterioare; 
• Hotărâ rea Consiliului Local Buftea nr. 27 /2008 privind completarea anexei nr.1 la 
Hotă râ rea Consil iului Local nr. 44/2005 privind atestarea domeniului privat al oraşu l u i 

Buftea; 
• Avizul comisiei juridice ş i de d isciplină ş i al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism din cadrul Consiliului Local Buftea; 

În conformitate cu prevederile art . 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunuri le 
proprietate pub l ică , cu modifică rile şi completă rile ulterioare şi ale art. 36 alin . (1 ), alin. (2) 
lit. ( c) coroborat cu art. 11 9 din Legea nr. 215/2001 a adm i n istraţiei publice locale, 
repub licată , cu modificările ş i completă rile ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin . (3) şi al art.115 alin .(1 ), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţie i publice locale, republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

HO T Ă R Ă ŞTE 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consi liului Local Buftea nr. 
2712008 privind completarea anexei nr.1 la Hotă râ rea Consiliului Local nr. 44/2005 privind 
atestarea domeniului privat al oraşului Buftea, conform anexei care face parte i nteg rantă din 
prezenta hotărâ re . 

Art. 2. Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplin ire 
prevederile prezentei hotă râri . 

Art. 3. Secretarul oraşulu i Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
Buftea, 

Contr.ae l'l ază , 
SEC T R, 
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Anexa la H.C.L. n r. ///;/~. (YJ. 201,) 

Anexa nr. 1 la Hotărâ rea Consi liului Local Buftea nr. 27/2008 pri vind completarea 
anexei nr.1 la Hotă rârea Consiliului Loca l nr. 44/2005 privind atestarea domeniului privat al 
oraşu lui Buftea, se modifică după cum urmează : 

> La poziţia nr. 64 "Teren Loc„ Str. Mărăşeşti nr.14·· din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local Buftea nr. 27 /2008 privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 44/2005 privind atestarea domeniului privat al oraşulu i Buftea, se 
modifică u rmătoarele date şi vor avea următorul cuprins: co loana 4 "Cantităţ i -
Faptic: 540 mp" şi coloana 5 "Cantităţi - Scriptic: 540 mp". 

.... La poziţ ia nr. 57 "Teren clăd . Consum COOP str. Studioului nr. 2" din Anexa nr.1 
la Hotărârea Consil iului Local Buftea nr. 27 /2008 privind completarea anexei nr.1 
la Hotărârea Consi liului Local nr. 44/2005 privind atestarea domeniului privat al 
oraş ului Buftea, se mod ifică următoa re l e date şi vor avea următoru l cuprins : 
co loana 1 "Denumire bun inventariat" - "Teren str. Studioului nr.2 (Cv.3 P.131/8)"; 
coloana 4 "Cantităţi - Faptic: 1578 mp" şi coloana 5 "Cantită ţi - Scriptic: 1578mp ". 

Compartiment Domeniul Public, Privat şi Comercial 

Referent, G~eorghe 

urP'1!/ 
Compartiment Registrul Agricol, Cadastru, Arhivă, 

lng. Chiurciu Mihai 


