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HOTĂRÂREA NR. 22
Din 26 Februarie 2013
privind aprobarea vân zării terenului în suprafaţă de 48697 mp, din
domen iul privat al oraşu l ui Buftea, situat în Buftea, Tarlaua 45, Parcela
373, nr. cadastra l 50342, judeţ Ilfov
Consiliu/local al oraşului Buftea,
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnu lui Pistol Gheorghe, primarul o raşului Buftea;
• Raportu l de specialitate al Serviciul Ach izitii Publice, Investitii, In fo rmatică,
Proiecte cu Finanţare Internaţiona l ă din cadru l aparatului de specialitate al
primarului;
• Ad resa nr.152/08. 11 .2012 a Federaţiei Române de Fotba l prin care so lic ită
achizitionarea terenu lui în suprafaţă de 48697 mp.;
• Adresa nr. 229/05. 12.20 12 a Consiliului loca l Buftea;
• Adresa nr.1 92/04 .02.2013 a Fede raţ i e i Române de Fotbal ;
• Actul de dezmembrare nr. 2352/22.09.201O;
• Extrasul de carte fun ciară nr. 26 114/22.02.20 13;
• Prevederile Cap. XIII din Contractul de asociere nr.1 07/19.08.2009, precum ş i ale
Actului aditional nr.1;
• Hotărârea Consiliului local nr. 41/12.06.2009; Hotărârea Consiliului local nr.
92/2 1.10.2009;
• Avizu l Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism ş i al Comisiei pentru
activităti economice ş i fin anciare;
În conf~rmitate cu prevederile art. 36 alin . (1) şi alin. (2) lit. c) coroborat cu alin .
(5) lit. b), ale art. 123 alin . (1), alin. (3) ş i alin . (4) din Legea admin istraţi ei publice locale,
repub li cată, cu modificările ş i comp l etăril e ulterioare;
În temeiul art. 45 alin . (3), art. 11 5 alin . (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
adm ini straţ i e i publice loca le, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se ap robă vânzarea imobilului - teren în suprafaţă de 48697mp, din
domeniul privat al oraş ului Buftea, situat în Buftea, Tarlaua 45, Parcela 373, nr. cadastral
50342, jud eţ Ilfov.
Art. 2. - (1) Se a probă raportul de evaluare întocmit în luna februarie 2013 de
către evaluatorul autorizat S.C. Seval S.R. L, conform anexei nr. 1 ca re face parte
integ rantă din prezenta h otă râre.
(2) Preţul de vâ nzare al imobilului - teren precizat la art.1 este de
2.991.895 lei , stabilit co nform raportului de evaluare.

Art. 3. - lmobilul aparţine domen iului pri vat al o raşulu i Buftea , este intabulat în
Cartea Funciară a oraşului Buftea cu nr. 50342 ş i se id ent i fi că conform anexei nr. 2 ca re
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 4. - În termen de 15 zi le de la data prezentei hotărâri se va notifica Fede rati a

Română de Fotbal, proprietar al construcţiilor edificate pe acest teren confo;m
autori zaţie i

nr.14/05.03.201 O ş i a procesului - verbal de recepţie la
terminarea lu cră ril o r nr. 96 /26.11.201 O, pentru a-ş i exprim a opţiu nea de cumpă rare , în
conformitate cu prevederile art. 123, alin . (4) din Legea nr. 215/200 1, repub li cată cu
modificările ş i comp l etăril e ulterioare.
de

co n st ru cţie

Art. 5. - Se împute rni ceşte primarul o raş ului Buftea, domnul Pistol Gheorghe
pentru semnarea contractului de vânzare- cumpă ra re.
Art. 6.- După încheierea contractului de vânzareo raşu lui Buftea se va modifica co resp unzăto r .

cum pă ra re,

domeniul privat al

Art. 7. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoşt in ţă pub l ică a
prevederilor prezentei hotărâ ri ş i comunicarea acesteia primarului o raşu lui Buftea, în
vederea aducerii la îndeplinire, Federaţiei Române de Fotbal ş i Instituţiei Prefectului
judeţului Ilfov.
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