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HOTĂRÂREA NR. 36 
Din 28 aprilie 2016 

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de S.C. Moreno Development S.R.L, 
pentru două suprafeţe de teren situate în oraşul Buftea, cu destinaţia de drum public 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Registru Agricol, 

Cadastru, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii şi 
Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 

• Oferta de donaţie a S.C. Moreno Development S.R.L., reprezentată prin 
administrator Tache Mihăiţă - Carmen, autentificată cu nr. 508/ 23.03.2016 la 
Societatea Profesională Notarială - Biroul Notarial Gheorghe Dobrican, Georgeta 
Dan şi Oana Maria Dobrican; 
Hotărârea Consiliului local nr. 31/30.03.2015 privind aprobarea documentaţiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii 

"Ansamblu locuinţe colective P+2E şi individuale P+ 1 E, anexe şi utilităţi", în oraşul 
Buftea, strada Şantierului, nr.14 B, judeţul Ilfov; 

• Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 4040/12.08.2014 de Notar Public Andrei
Radu Dăescu din Voluntari; 

• Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 3937 /06.08.2014 de Notar Public Mihail 
Smântână - Poenaru din Voluntari. 
Extrasul de carte funciară nr. 57565 a imobilului cu nr. cadastral 57565, lot. 2, 
suprafaţa de 836 mp; 
Extrasul de carte funciară nr. 57647 a imobilului cu nr. cadastral 57647, lot. 1/2, 
suprafaţa de 770 mp; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, Avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului; 

• Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul de principiu privind acceptarea ofertei de donaţie, exprimat de Consiliul local 
prin adresa nr. 59/2016; 

În conformitate cu prevederile art. 863 lit. (c), ale art.1.011 şi următoarele din Codul 
Civil al României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.121 alin. (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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În temeiul art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c), art. 119 şi al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 (r) a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se acceptă oferta de donaţie depusă de S.C. Moreno Development S.R.L, 
J23/404/2011, având cod unic de înregistrare 28057317, reprezentată prin administrator 
Tache Mihăiţă - Carmen, pentru următoarele suprafeţe de teren, aflate în proprietatea sa 
situate în oraşul Buftea, cu destinaţia de stradă: 

a) suprafaţa de 836 mp teren situat în intravilanul oraşului Buftea, str. Şantierului 

nr.14B, judeţul Ilfov, având număr cadastral 57565, înscris în cartea funciară nr. 
57565 a localităţii Buftea, potrivit Încheierii nr.73119/24.03.2016 emisă de Biroul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov. 

b) suprafaţa de 770 mp teren cu destinaţia drum de acces, situat în intravilanul 
oraşului Buftea, str. Şantierului nr.14B, judeţul Ilfov, având număr cadastral 
57647, înscris în cartea funciară nr. 57647 a localităţii Buftea, potrivit Încheierii 
nr.73132/24.03.2016 emisă de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov. 

Art.2. Suprafeţele de teren identificate la art.1 din prezenta hotărâre se înregistrează 
în proprietatea publică a oraşului Buftea cu destinaţia de drum public. 

Art.3. (1) Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea pentru semnarea actului de 
donaţie în formă autentică. 

(2) După încheierea actului de donaţie în formă autentică, se va proceda la 
completarea inventarului bunurilor domeniului public al oraşului Buftea cu suprafeţele 

menţionate la art.1, precum şi la înregistrarea acestora în evidenţele contabile. 

(3) Se împuterniceşte domnul Chiurciu Mihai, inspector în cadrul Compartimentului 
Registru Agricol şi Cadastru, pentru a îndeplini formalităţile necesare pentru perfectarea 
actului de donaţie în formă autentică la notariat şi respectiv la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate de încheierea şi autentificarea actului de donaţie vor fi 
suportate de către donator. 

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

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 
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