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HOTĂRÂREA NR.156

Din 20 Decembrie 2013
privind darea în folosinţă gratuită Ministerului Public - Parchetul de pe lângă
Tribunalul Ilfov, a imobilului clădire în suprafaţă de 433,01 mp. şi terenul aferent
acesteia, situat în Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 18, Judeţul Ilfov
Consiliul local al

(

oraşului

Buftea,

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public, Privat, Comercial;
• Adresele nr. 6526 IX/2013 şi nr. 6528 IX 2013102.12.2013 ale Ministerului Public
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a
imobilul situat în oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 18, Judeţul Ilfov;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, al Comisiei pentru Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului şi al Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
În conformitate cu:
• Prevederile art. 5 şi ale art. 138 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare;
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
darea în folosinţă gratuită Ministerului Public pentru Parchetul
de pe lângă Tribunalul Ilfov a imobilului clădire în suprafaţă de 433,01 mp. şi terenul
aferent acesteia, situat în strada Ştirbei Vodă nr. 18, Judeţul Ilfov, pe o perioadă de 3 ani,
în vederea desfăşurării activităţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Art. 1. (1) Se

apobă

(2) lmobilul clădire, prevăzut la alin. (1 ), face parte din domeniul public al oraşului
Buftea atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2002, având datele de identificare
prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Predarea- preluarea imobilul transmis potrivit art.1, alin. (1) se face pe
de protocol încheiat între reprezentanţii instituţiilor, în termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
bază

(2) Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe pentru
semnarea Protocolului de predare - preluare a imobilului.
referitor la întreţinerea,
reabilitarea spaţiului, energie electrică şi termică apă - canal, abonament, telefon,
salubrizare reparaţii precum şi alte cheltuieli rezultate din folosinţa spaţiului vor fi suportate
de către Ministerului Public- Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Art. 3. Toate

lucrările

generate de

folosinţa spaţiului

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate, Compartimentului Domeniul Public, Privat, Comercial în vederea
aducerii la îndeplinire, Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov şi
Instituţiei Prefectului Ilfov.

