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HOTĂRÂREA NR. 65 
Din 31 Mai 2013 

privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea 

Având În vedere 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, avizul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urmbanism, avizul Comisiei pentru activităţi economice şi financiare; 
• Prevederile art. 11 din Hotărârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judetelor; 

În conformitate cu pre~ederile art. 36, alin . (1 ), alin . (2), lit. (c), alin. (9) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul ju ridic 
al acesteia; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin . (1) lit. (b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se stabileşte comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Pistol Gheorghe, Primarul oraşulu i Buftea 
Membri: luliana Gheorghe- Secretar, secretarul comisiei speciale; 
Rabega Luiza - Director executiv- Direcţia economică; 

Păun Dumitru - Arhitect şef- Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ; 
Niţă Georgeta- Mirela- Şef Serviciu Juridic şi Autoritatea Tutelară . 

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, comisia specială va fi sprijinită de specialişti din 
aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buftea, care vor fi numiţi prin dispoziţie. 

Art. 2. Pentru identificarea bunurilor ce constituie domeniul public al oraşului Buftea, 
vor fi avute în vedere şi Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul nr. 
2861/2009. 



Art. 3. Inventarul realizat se va însuşi , prin hotărâre, de către consiliul Local al 
oraşu lui Buftea 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşulu i Buftea, 
persoanelor nominalizate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SE_ţRETAR, 

GHEO~ANA-CAMELIA 

2 


