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HOTĂRÂREA NR. 77 
Din 28 iunie 2013 

privind constitu irea comisiei de preluare în domeniul privat al oraşu l u i 
Buftea şi în administrarea Consiliului Local Buftea a suprafeţe lor de 

teren transmise prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
109/31.10.2012 

Având În vedere 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tutelară ; 
• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disc ip lină , avizul Comisiei pentru Amenajarea 

Teritoriului ş i Urmbanism, avizul Comisiei pentru Activ ităţi Economice şi Financiare; 
• Hotărâ rea nr. 101/25.09.2012 a Consiliului Local al oraşu l u i Buftea ; 
• Hotărâ rea nr. 109/31.10.201 2 a Consiliului Judetean Ilfov ; 

În conformitate cu prevederile art . 36, alin . (1 ), ~ lin . (2), lit. (c) , alin. (9) din Legea nr. 
215/2001 a administraţ ie i publice locale, republicată , cu mod ificări le ş i completările 

ulterioare, şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publ ică ş i regimul juridic al 
acesteia; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1) ş i ale art. 115 alin . (1) lit. (b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţie i publice locale, republicată , cu mod ifică rile şi comp l etă rile 

ulterioare; 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞT E 

Art. 1. Se constituie comisia de preluare în domeniul privat al oraşu l u i Buftea ş i în 
administrarea Consiliului Local Buftea a sup rafeţe lor de teren transmise prin Hotă râ rea 
Consiliului J udeţean Ilfov nr. 109/3 1.10.2012, în următoarea componenţă : 

Preşed inte: Proţiuc Constantin - viceprimar 
Membri : Ganea Gheorghe - referent compartimentul D.P.P.L.C. 

Chiurciu Mihai - Inspector Compartiment Registrul Agricol, Cadastru 
Romanescu Constantin - consilier local 
Tudor Gheorghe - consilier local 

Art. 2. Preluarea terenului în sup rafaţă de 486 mp situat în Buftea.str. Stud ioului nr. 
5, respectiv a terenului în suprafaţă de 254 mp situat în Buftea, str. Studiou lui nr. 13, j udeţ 
Ilfov, se va realiza pe bază de protocol încheiat cu reprezentanţi i Consiliului Judeţean 
Ilfov. 



Art. 3. După încheierea protocolului, inventarul domeniului privat al oraşu l u i Buftea 
va fi completat cu imobilele prevăzute la art. 2. 

Art. 4. Secretarul oraşu l u i Buftea va asigura aducerea la cunoşti nţă pub l ică a 
prevederi lor prezentei hotărâri şi comun icarea acesteia primarului oraşulu i Buftea, 
persoanelor nominalizate, Consiliului Judeţean Ilfov ş i I nstituţ i e i Prefectului judeţu l u i Ilfov. 

PREŞE 

B 

Contrasemnează, 

SE~TAR, 
GHEORG~A - CAMELIA 


