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HOTĂRÂREA NR. 42 
Din 30 Aprilie 2013 

privind suplimentarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită 
Parohiei Sfânta Cuvioasa Paraschiva 

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

mercial şi Direcţia Economică; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi 

Financiare şi al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 96/21 .10.2009 privind darea în folosinţă gratuită a te

renului în suprafaţă de 720 mp, situat în Judeţul Ilfov, oraş Buftea, Str. Studioului , CV 3, Par
cela 132, în vederea construirii unui lăcaş de cult pentru Parohia Sfânta Cuvioasă Paraschi-
va; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.11.201 O privind suplimentarea cu 954 mp a 
suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită Parohiei Sfânta Cuvioasă Paraschiva; 

• Act de dezmembrare nr. 929/20.04.2011 , emis de B.N.P Gheorghe Dobrican; 
• Extras de carte funciară nr. 50616/2011 - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Ilfov; 
• Prevederile art. 551, art. 874 din Codul Civil al României ; 
• Prevederile Legii nr. 239 /2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri 

imobile aflate în folosinţă unităţilor de cult; 
• Prevederile art.15 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii , republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
art. 41 alin. 1 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Otodoxe Române 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53 din 22 ianuarie 2008; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin . (1 ), alin. (2) li t. (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, 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se a probă suplimentarea cu 1964 mp. a sup rafeţei de teren atribuită în 
folosinţă gratuită Parohiei Sfânta Cuvioasa Paraschiva, situată în Str. Stud ioului, Cv 4, P 
132, Lot 1, nr. cadastral 50616, oraş Buftea, Judeţ Ilfov. 

(2) Terenul se identifică conform planului de amplasament, ce constituie Anexă la 
prezenta hotărâre. 



(3) Suprafaţa tota lă de 3638 mp, este atribuită pentru realizarea construirii unui lăcaş 
de cult, pe perioada de valabi litate a contractului de dare în folos inţă gratuită încheiat la data 
de 17.11 .2009 ş i cu obligativitatea menţinerii destinaţiei constru cţiilor ca şi lăcaş de cult. 

Art. 2. Contractul de dare în fo losinţă gratuită , anexă la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 96/2 1.10.2009, se va modifica potrivit prevederilor prezentei hotărâri , prin încheierea unui 
act adiţional. 

Art. 3. Se mandatează Primarul oraşului Buftea domnul Pistol Gheorghe să semneze 
actul ad iţional. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă pub l ică a preve
derilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşu l ui Buftea, servicii lor de 
specialitate, Parohiei Sfânta Cuvioasa Paraschiva ş i Instit uţiei Prefectului judeţu lui Ilfov. 

BOC 

Contrasemnează, 

S~~TAR, 
GHEORG~A-CAMELIA 
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A IMOBILULUI 
SCARA 1:500 Anexa Nr.11 

Nr. Cadastral Suprafata masurata Adresa imobilului 
~ 

19 4 mp Intravilan: Strada Studioului , Cv 4, P 132,LOT 1 .. _ .. ~ - (Parc Studio nr. 4), Loc. Buftea, Jud. Ilfov 

Cartea Funciara Nr. U.A.T lsuftea 
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A. Date referitoare la teren 
Nr. Categoria de suwafata Valoarea de Mentiuni 

!parcela folosinta mp] impozitare (lei) ---: ·-........ 
1 ce 1964 Teren intravilan împrejmuit partial / : ~: ., · . ... :z .-!'::",~2'1~ 

Total - 1964 " ... ,.- · ~ • .J>' ' 
~ .. 

B. Date referitoare la constructii 1 ., 
.:.J../ ~~§-· 

-~ \ 
~""=" .<~, \ 
-~ <-' 

Cod . s uwafata Valoarea de J ,; 

:?~ J!s~~.~~ -~· ~. 
~~ 

constr. mp] impozitare (lei) Mentl~fl i : 
--

Total .. _, 
;_::, -~ ..... . ·, .. : .:.:· 

Inventar de coordonate · :.. .; ~-:; ,'·. 1 1 c;, 
Sistem de proiectie StereQgrafic 1970 ' -~ .,. .. . ' . .., 

Intocmit Chirita luliana -~-
:.j' - t{(,<-· 

Nr. pt. Efm) N[m] O(i i+1) • t"'O::- (! " '~'!" 

1 574">RR 1)() 341840.06 s~ 2n Data: 21 .03.2011 ... ~~~· ·~!2-~~-;_:;·: !--
2 574602.0R __3418_8_I45 T~~i 
3 574629.13 __34186L9fi 13.21 Se confirma suprafata din masuratori si 
4 574621.20 341857.39 6 .41 
5 574619.75 341851.15 ?n ?1 Introducerea imobilului in baza de date 

6 574R04 ?R ~ 9. 18 Parafa 
7 574t>QR qq 341835.57 14 09 

. Semnat~~i . ~~ta R fi74SRR 31 341824.47 ?n R? 

Suprafata totala masurata = 1964 mp Stampila · CPI 
Suprafata din acte = 2918 mp 


