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HOTĂRÂREA NR.11 5
Din 30 Septembrie 2013
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Buftea
Consiliul Local al Oraşului Buftea,
Având În vedere:
•
Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, primarul ora şului Buftea;
•
Raportul de specialitate întocm it de Compartimentul Reg istru Ag rico l, Cadastru, Arhivă
ş i de Compartimentul Domeniul Public, Privat ş i Comercial;
• Avizul com isiei jurid ice şi de disc ipli nă ş i al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism din cad rul Consiliului Local Buftea ;
• H otărâ rea Consiliului loca l nr. 49/ 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care
a l cătu i esc domeniul public al oraşulu i Buftea, modifi cată ş i comp letată ;
•
H otă râ rea Consiliului local nr.19/20.05.2002 privind modificarea şi completarea
H otă râ rii Consiliului loca l nr. 49/ 1999 referitor la aprobarea inventarierii bunurilor ca re
a l cătui esc domeniul public al oraşu lui Buftea;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ,
cu modificările şi com pl etări le ulterioare şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c) coroborat cu art.
119 ş i art. 120 din Legea nr. 215/200 1 a admi n istraţie i publice locale, republicată , cu
modificările ş i comp l etă rile ulterioare,
În temeiul art. 45 alin . (3) ş i art. 11 5 alin .(1) lit. b) din Legea nr. 215/200 1 a
adm inistraţi e i publice locale, repub li cată , cu modificările şi co mp l etăril e ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. La anexa reprezentâ nd „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
oraş ului Buftea", aprobat prin Hotă râ rea Consiliului local nr. 49/ 1999, la Secţ iun ea li „Drumuri
vicinale", se m od ifi că po ziţi a nr. 20, coloana nr. 3 „Elemente de identificare" care va avea
urm ăto rul cuprins: "Lungime: 1.700 m, l ăţim e: 4.68m , S uprafaţa : 7961 mp ."
Art. 2 . La anexa reprezentând „Inve ntarul bunurilor care aparţin domeniului public al
oraş ulu i Buftea'', aprobat prin Hotărâ rea Consiliului loca l nr. 49/ 1999, cu modificările şi
com pletă rile ulterioare, la Secţiunea 11 „Drumuri vicina le'', dup ă poziţia nr. 36 se introduc 8 noi
poziţii, poziţi il e nr. 37- 44, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta h otă râre .
Art. 3. Anexa la Hotărârea Consiliului loca l nr. 49/ 1999 privind aprobarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, cu modifi căril e ş i comp l etări le
ulterioare , se modifică ş i se comp l etează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4. Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndep linire
prevederile prezentei hotărâri .
Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cu n oştinţă publ ică a
prevederilor pre . teLl)otărâ ri ş i com unicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de
specialitate î,
~'a~'SJ~\ rii la înd eplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţulu i Ilfov.
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Anexa nr.1 la H.C.L nr.

~o 'J. 210 t o

DATELE DE IDENTIFICARE
AL E BUNURILOR IMOBILE CARE SE CUPRIND LA SECTIUNEA 11 „ DRUMURI VICINAL E",
DE LA POZITIA CU NR. CRT. 37 LA POZITIA CU NR. CRT. 44 ÎN INVENTARUL
BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORAŞULUI BUFTEA
'

Nr.

Secţiunea I
Bunuri imobile
Anul
Elementele de
dobândirii
identificare
sau, după
caz, al
dării în

Valoarea de
inventar
-lei -

Situaţia juridică

-

Lege 213/1998
O.G.43/1997

Crt.

Codul de
Clasificar
e

Denumirea
Bunului

37

1.3.7.

DE 18/1/11

L = 41 3 m, I = 5,75 m, s =
2.379 mp

2013

38 .

1.3 7.

DE 18/1/7
Tronson1

L = 197,31 m, I = 4,0 m, s
= 787 mp

20 13

Lege 213/1998
O.G.43/1997

39 .

1.3.7.

DE 18/1/7
Tronson 2

L = 823 m,I = 4,0 m, s =
3.281 mp

20 13

Lege 213/1998
O.G.43/1997

40.

1.3.7.

DE13

L = 2.604 m,I = 10,80 m, s
= 28.11 6 mp

2013

Lege 213/1998
O.G.43/1997

41 .

1.3.7.

DE 18/ 1/5
Tronson 1

L = 1141 ,50 m, I = 4,15 m,
s = 4.776 mp

20 13

Lege 213/1998
O.G.43/1997

42 .

1.3.7.

DE 18/ 1/5
Tron son 2

L = 305 m, I = 9,00 m, s =
2.772 mp

2013

Lege 213/1998
O.G.43/1997

43.

1.3.7

DE 18/1/1
Tronson 1

L = 1085, 14 m,I = 4,01 m,
s = 4.356 mp

2013

Lege 213/1998
O.G.43/1997

44 .

1 3.7.

DE 18/1 /1
Tronson 2

L = 111 ,52 m,I = 4,0 m, s
= 446mp

actuală

folosintă

20 13

Lege 213/1998
O. G.43/1997
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