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HOTĂRÂREA NR.113 
Din 31 octombrie 2016 

privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului public al 
oraşului Buftea 

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 şi Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi Informatică, Proiecte cu Finanţare 

Internaţională; 
• Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
• În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), alin. (9) din Legea 

nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 45, alin. (1) art.115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - (1) Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului - clădire situat în oraşul 
Buftea, strada Vlăsiei, judeţ Ilfov, având nr. cadastral 50422, înscris în cartea funciară nr. 
50422, din "anexă primărie" în "spaţiu pentru activităţi recreative". 

(2) - Imobilul prevăzut la alin. (1) aparţine domeniului public al oraşului Buftea, 
identificat în Anexa nr. 2 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Buftea, la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Ilfov, poziţia 2, Secţiunea XV - Terenuri şi clădiri În care ÎŞi desfăşoară activitatea 
Consiliul local, instituţii publice, cartier CPC. 

Art. 2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de 
specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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