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HOTĂRÂREA NR. 60 
Din 30 Iunie 2014 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a 
imobilului - teren, în suprafaţă de 213 mp, situat în Buftea, str. 23 August, 

FN, Cv 5, judeţ Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 

Compartimentul Domeniul Public, Privat, Comercial; 
• Avizul Consiliului local Buftea; 
• Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 161329/01.11.2012; 
• Extras de carte funciară UAT Buftea nr. 51606; 
• Act de dezlipire autentificat cu nr. 1948/30.10.2012, emis de Biroul Notarilor Publici 

Asociaţi Dr. Gheorghe Dobrican, Georgeta Dan şi Oana - Maria Dobrican; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Avizul Comisiei pentru Amenajarea 

Teritoriului şi de Urbanism; 
• În conformitate cu prevederile art. 1 O alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind 

bunurile proprietate publică şi ale Codului civil - Legea nr. 287/2009 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 

• În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3), art.120 alin. (1 ), art. 
121 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea 
a imobilului - teren, în suprafaţă de 213 mp (Lot. 2), având nr. cadastral 51606, înscris în 
cartea funciară a UAT Buftea nr. 51606, este situat în oraşul Buftea, str. 23 August, FN, 
Cv.5, judeţ Ilfov, identificat conform planului de amplasament anexat. 

Art. 2. Compartimentul Domeniul Public, Privat, Comercial va îndeplini procedura 
reglementată de legislaţia în vigoare pentru: 

a) Actualizarea inventarului domeniului public al oraşului Buftea, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 49/1999, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 



b) Actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27/2008 
privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005 privind 
atestarea domeniului privat al oraşului Buftea, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SEC~AR, 

GHEORGHE~CAMEL~ 
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