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HOTĂRÂREA NR.81
Din 29 August 2014
privind darea în folosinţă gratuită către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,
pentru Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui
spaţiu situat în imobilul din Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32,
oraşul Buftea, judeţul Ilfov

Consiliul Local al

oraşului

Buftea,

Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat,
Comercial;
• Adresa nr. 2707/2014, emisă de Primăria Oraşului Buftea, referitor la identificarea
unui nou spaţiu pentru a fi pus la dispoziţa Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Ilfov;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei pentru Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism;
În conformitate cu;
• Prevederile art. 87 4, art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi lit. d) coroborate cu ale alin. (6), lit. a) şi ale art.
124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi al 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 darea în folosinţă gratuită către Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului pentru Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, a spaţiului în
suprafaţă de 20 mp în folosinţă exclusivă şi dependinţe (grup sanitar - 36 mp, hol - 19 mp,
hol (parţial) - 6 mp) folosite în comun cu alţi chiriaşi, situat în imobilul din Bulevardul Mihai
Eminescu, nr. 32, oraş Buftea, judeţ Ilfov, în scopul desfăşurării de activităţi specifice
registrului comerţului, pentru o perioadă de 5 ani.
(2) Spaţiul face parte din imobilul clădire ce aparţine domeniului public al oraşului
Buftea, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 930 /2002 şi se identifică conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

(3) Plata utilităţilor şi a cheltuielilor de întreţinere aferente spaţiului, pe perioada
folosinţei, sunt în sarcina Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul
semnarea contractului de comodat.

oraşului

Buftea, domnul Pistol Gheorghe pentru

Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea orice alte dispoziţii contrare.
Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri,
primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, Oficiului Registrului Comerţului Ilfov
de pe lângă Tribunalul Ilfov şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
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