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HOTĂRÂREA NR. 119 
din 31 august 2017 

privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul public al Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al 

Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

J 

• Expunerea de motive a domnului Vaida Gheorghe Alexandru, Viceprimarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, 
Arhivă; 

• Adresa Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
nr.16144/03.08.2017, prin care comunică Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 70/ 
31.07.2017 privind solicitarea trecerii ur)or suwafeţe de teren din domeniul public al Unităţii 
Administrativ Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al 
Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 118/31.08.2017 privind completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului şi al Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (9) 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, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale 
Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea, în domeniul public al Judeţului Ilfov 
şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, a terenurilor în suprafaţă de 1049 mp şi 1363 mp, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea declarării din 
bun de interes public local în bun de interes public judeţean. 

Art.2. - Predarea - preluarea imobilului teren prevăzut la art.1 se va efectua pe bază 
de protocol încheiat între reprezentanţii instituţiilor. 

Art.3. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor 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, ~ilt~~ui Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 
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