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HOTĂRÂREA NR. 92
Din 31 Iulie 2013
privind aprobarea raportului de evaluare ş i vânzarea terenului în
s uprafaţă de 176 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea,
situat în Buftea, Str. Studioului, nr. 2, judeţ Ilfov
Consiliul local al oraşului Buftea,
A vând În vedere:

Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşu lu i Buftea;
Raportul de specialitate comun al Serviciului Achizitii Publice, lnvestitii, Informatică ,
Proiecte cu Finanţare Inte rnaţională, Direcţiei Economice şi Serviciului Juridic şi
Autoritate Tutelară din cad rul aparatului de specialitate al primarului ;
Raportul de Evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat S.C. Seva! S.R.L;
Extras de carte funciară nr. 51221;
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism , avizul Comisiei pentru
Activităti Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de Disci plină ;
În conformitate cu:
Prevederile art. 36 alin . (1) ş i alin. (2) lit. c) coro borat cu alin . (5) lit. b) , ale art. 123
alin . (1), alin . (3) şi alin . (4) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 ,
republicată, cu modifică rile şi completările ulterioare;
Prevederile art. 555, art. 557 alin. 2), art .1650 ş i următoarele din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil al României , cu modificările şi comp l etă ri le ulterioare;
În temeiul art. 45 alin . (3), art.115 alin . (1) lit. (b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republi cată , cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat S.C.
Seva! S.R.L, pentru terenul în s up rafaţă de 175 mp din acte (176 mp din măsurători) ,
situat în Str. Studioului, nr. 2, o raş Buftea , jud eţ Ilfov, având nr. cadastral 51221 , conform
anexei nr. 1, care fa ce parte integ rantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă vânzarea imobilului din acte (176 mp din măsurători ) , din domeniul
Stud iou lui , nr. 2, oraş Buftea , judeţ Ilfov, având
Funciară nr. 51221 a UAT Buftea, identificat
i ntegra ntă din prezenta hotărâre .
(2) Preţul de vânzare al imobilului - teren
lei , stabilit conform raportului de evaluare.

teren intravilan , în suprafaţă de 175 mp
privat al oraşulu i Buftea, situat în Str.
nr. cadastral 51221 , înscris în Cartea
conform Anexei nr.2 care face parte

prevăzut

la art. 2, alin . (1) este de 15.630

Art. 3. Proprietarul construcţiilor ed ificate pe terenul prevăzut la art. 2 alin. (1) are

drept de

preemţiune

la

cumpă rare ,

pe care îl poate exercita în term en de 15 zile de la

com unicarea prezentei , în conformitate cu prevederil e art.123 alin. (4) din Legea
administraţie i publice locale nr. 215/ 2001 , re publicată , cu modificările ş i comp letă rile
ulterioare .
Art. 4. (1) Se împ uterniceşte primarul o raş ulu i Buftea , domnul Pistol Gheorghe
pentru semnarea contractului de vânzare - cumpă rare în formă autenti că .

(2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului de vânzare - cumpărare vor fi în
sarcina cumpără torului .
Art. 5. După perfectarea co ntractului de vânzare - cu mpă rare , inventarul
domeniului privat al oraşului Buftea se va diminua cu sup rafaţa de teren de 175 mp din
acte (176 mp din măsurători) , în mod corespunzător.
Art. 6. Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la c unoştinţă pub li că a

prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului
vederea aducerii la înd eplinire ş i I n stit uţi ei Prefectului judeţulu i Ilfov.
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