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HOTĂRÂREA NR.158 
Din 31octombrie2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr.111 /28.11.2014 privind darea 
în folosinţă gratuită a unui imobil teren în suprafaţă de 9 mp., situat în str. Mărăşeşti, 

oraş Buftea, judeţ Ilfov, în vederea amplasării unei troiţe 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a viceprimarului oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public, 

Privat şi Comercial şi Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în 
Construcţii; 

• Adresa Asociaţiei "Dumnezeu, neam şi ţară" nr.1763112017 prin care solicită 
prelungirea contractului de comodat nr. 4212014; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.111 /28.11.2014 privind darea în folosinţă 
gratuită a unui imobil teren în suprafaţă de 9 mp., situat în str. Mărăşeşti, oraş Buftea, 
judeţ Ilfov, în vederea amplasării unei troiţe; 

• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi al Comisiei 
pentru ~ctivităţi Social - Culturale şi Culte; 

ln conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c) şi ale art. 124 
din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 50I1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin'. (3) şi ale art.115 alin. (1), lit. (b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr.111 /28. 
11.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil teren în suprafaţă de 9 mp., 
situat în str. Mărăşeşti, oraş Buftea, judeţ Ilfov, în vederea amplasării unei troiţe, în 
sensul că art. 4 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
"Asociaţia Dumnezeu, neam şi ţară are obligaţia ca în termen de 4 ani de la data 
transmiterii imobilului teren menţionat la art. 1, să realizeze amplasarea troiţei şi să 
exploateze imobilul teren în cauză numai în scopul pentru care a fost specificat". 

Art.2. Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea pentru semnarea actului 
adiţional la contractul de comodat nr. 42116.12.2014, care se va încheia ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 
111 /28.11.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil teren în suprafaţă de 9 
mp., situat în str. Mărăşeşti, oraş Buftea, judeţ Ilfov, în vederea amplasării unei troiţe, 
rămân nemodificate. 



Art.4. Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate, va asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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, Asociaţiei "Dumnezeu, 
neam si tară" si Institut iei Prefectului Judetul - Ilfov. , , , , , 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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