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HOTĂRÂREA NR. 72
Din 28 iunie 2013
privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil - teren situat în
ora ş ul Buftea
Consiliul Local al Oraşului Buftea
A vând În vedere:
Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, primarul o raşului Buftea;
Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimen tul Reg istru Ag ricol,
Cadastru şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară ;
• Adresa nr.7211/03.06.2013 - Oferta de donaţie a domnului Holban Dan Cornel ;
• Contractul de vânzare - cumpărare nr.2727/26.11.2003, extrasul de carte funcia ră
nr.8588 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
Plan de amplasament şi delimitare a imobilului;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buftea ;
În conformitate cu:
• prevederile art. 863 lit. (c) , ale art.1.011 şi următoarele din Codul Civil al României ;
• prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică ş i reg imul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile art.121 alin . (3) din Legea nr. 215/2001 (r) a administraţ i ei publi ce
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1 ), alin . (2) lit. (c), art. 119 şi al art. 45 alin. (3) din Legea nr.
215/2001 (r) a administraţiei publice locale, cu modificări le ş i comp letăril e ulterioare,

HOTĂRĂŞT E
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului Holban Dan Corn el, având ca
obiect imobilul: teren intravilan situat în oraşul Buftea.Tarla 53, Parcela 59/1, în suprafaţă
de 111 mp., număr cadastral 5810, înscris în cartea funciară nr. 8588 a U.A.T. Buftea,
identificat în planul de situaţie , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. (1) Imobilul ce face obiectul ofertei de donaţie me n ţionată la art.1 , va avea
destinaţia de "stradă" şi va fi introdus în domeniul public al oraşului Buftea, după
încheierea actului de donaţie în formă autentică.
(2) Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea, se
completează

în mod

corespunzător

potrivit prevederilor prezentei hotărâri .

(3) Compartimentele Domeniul Public şi Privat, Registru Agricol , Cadastru şi

Serviciul Juridic vor lua

măsuri

pentru îndeplinirea procedurilor legale în ved erea
1

transferului de proprietate al imobilului
al oraşului Buftea.

Art. 3. (1) Se
donaţie

în

împute rniceşte
formă autentică.

şi

pentru com pletarea inventarului domeniului public

Primarul oraşului Buftea pentru semnarea actului de

(2) Se împuterniceşte domnul Chiurciu Mihai, inspector în cadru l Compartimentului
Registru Agricol şi Cadastru, pentru a îndeplini formalităţile necesare antemergătoare
p e rfectării actului de donaţie în formă autentică la notariat şi Oficiul de Cadastru.

Art. 4. Cheltuielile ocazionate de încheierea şi autentificarea actului de donaţie
precum şi cele privind îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de
către donatar, din bugetul local al oraşului Buftea.
Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire , domnului Holban Dan Cornel şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
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