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HOTĂRÂREA NR. 169 
Din 27 Decembrie 2016 

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii 
administrativ - teritoriale Buftea 

Consiliul Local al Oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Vaida Gheorghe - Alexandru, viceprimarul 

oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, 

Arhivă şi Compartimentul Domeniul Public şi Privat; 
• Hotărârile Consiliului local nr. 53 /31.05.2016, nr. 4/28.01.2016, 

nr.147/27.11.2015, nr. 93/31.08.2015, nr. 89/29.09.2014, nr.129/31.10.2013, nr.115/ 
30.09.2013, nr. 67/ 06.06.2013, cu referire la modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 19/20.05.2002 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului local nr. 49/ 1999 referitor la aprobarea inventarierii bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 168/27.12.2016 privind atribuirea de denumiri de 
străzi în oraşul Buftea, judeţul Ilfov; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 97/30.09.2016 şi actul privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificat cu nr. 1942/17.11.2016; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 98/30.09.2016 şi contractul de donaţie autentificat 
sub nr. 2720/21.10.2016; 

• Procesul - verbal al comisiei speciale de întocmire a inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, constituită prin Hotărârea Consiliului local 
nr. 6/28.01.2016; 

• Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, 
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c) coroborat cu art. 119 şi art. 120 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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