
HOTĂRÂREA NR. 51 
Din 30 Mai 2014 

privind preluarea în administrarea Consiliului local al oraşului Buftea a 
imobilului teren în suprafaţă de 827 mp, aflat în domeniul public al 

Judeţului Ilfov, situat în Str. Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public, Privat şi Comercial; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Avizul Comisiei pentru Amenajarea 

Teritoriului şi de Urbanism; 
• Hotărârea nr.60/06.05.2014 a Consiliului Judeţean Ilfov privind darea în administrare 

Consiliului local al oraşului Buftea a unei suprafeţe de teren de 827mp aflată în 
domeniul public al judeţului Ilfov, situat în Str. Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ 
Ilfov; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.146 din 26 Noiembrie 2013 privind solicitarea 
de preluare în administrarea Consiliului local al oraşului Buftea a unui imobil teren în 
suprafaţă de 950 mp., aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în str. 
Studioului nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov; 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 866, art. 867, 
art. 868 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3) şi ale art.115 alin.1, 

lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea, 
a imobilului teren în suprafaţă de 827 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în 
Str. Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes 
public- parcare, pe durata existenţei acestuia. 
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(2) Datele de identificare ale imobilului preluat în administrare, potrivit alin.1, sunt 
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.146 din 26 
Noiembrie 2013, va proceda la preluarea în administrare a imobilului prevăzut la art.1, pe 
bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

Art. 3. Ca urmare a punerii în aplicare a obiectivului de interes public prevăzut la 
art.1, cheltuielile ocazionate cu realizarea lucrărilor la împrejmuirea afectată, vor fi 
suportate din bugetul local al oraşului Buftea. 

Art. 4. Primarul oraşului Buftea prin Direcţia Economică şi Compartimentul Domeniul 
Public, Privat şi Comercial din cadrul aparatului de specialitate, vor opera înregistrarea 
corespunzătoare a datelor imobilului, potrivit legii. 

Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
membrilor desemnaţi în vederea aducerii la îndeplinire, serviciilor de specialitate, 
Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contr semnează , 
S TAR, 
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Anexa 
La Hotărârea Consiliului Local 

Buftea nr. 51/30.05.2014 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale terenului în suprafaţă de 827 mp, situat în Str. Studioului, nr. 5, oraş 

Buftea, Judeţ Ilfov, preluat în administrare de către Consiliul local al oraşului Buftea, 

teren care se află în domeniul public al judeţului Ilfov 

Nr. Denumirea Elemente de identificare/ Valoarea de Situatia juridică Menţiuni 
Crt. imobilului/ Suprafaţa inventar actuală 

Adresa 
Administrare 

1. Teren situat în Suprafaţa de teren dată în Valoare În administrarea Este cuprins 
Str. Studioului administrare = 827 mp inventar imobil Consiliului local al în inventarul 
Nr. 5, Oraş 125.325,31 oraşului Buftea domeniului 
Buftea, judeţ - lntabulat prin Ron H.C.J.IIfov public 
Ilfov Încheierea nr. nr.60/06.05.2014 Judeţul 

45564/26.04.201 o, H.C.L. Buftea nr. Ilfov 
- nr. Cadastral- 50218, 51/2014 
- înscris în Cartea Funciară Protocol 
nr. 50218 UAT Buftea 

*Schita imobilului cu suprafaţa de teren haşurată face parte integrantă din prezenta Anexa. 

Compartimentul Domeniul Public, 
Privat, Comercial, 

Dumitru C~tantin - Florin 


