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HOTĂRÂREA NR. 26 
Din 28 Februarie 2017 

privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune, a unui teren aparţinând domeniului 
privat al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii,

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Economică, Serviciul
Juridic şi Autoritate Tutelară şi Compartimentul Domeniul Public Privat Comercial,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

• Cererea nr. 22287/24.10.2016, formulată de Popa Anca Iulia în calitate de
administrator al S.C. Universal Grigo lmpex S.R.L.;

• Avizul Consiliului local exprimat în şedinţa din 27.12.2016;
• Raportul de Evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat S.C. Seva! S.R.L;
• Extrasul de carte funciară nr. 58859;
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5)
lit. b), ale art. 123 alin. (1 ), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 555, art. 557 
alin. 2), art.1650 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă vânzarea imobilului - teren intravilan, în suprafaţă de 115 mp, din 
domeniul privat al oraşului Buftea, situat în Str. Ştirbei Vodă nr. 14, Lot 2, cvartal 26, 
parcela 2099, judeţ Ilfov, având nr. cadastral 58859, înscris în Cartea Funciară nr. 58859 
a UAT Buftea, identificat conform extrasului de carte funciară anexat. 

Art.2. (1) Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat 
S.C. Seval S.R.L, pentru terenul în suprafaţă de 115 mp, situat în oraşul Buftea Str. Ştirbei
Vodă nr. 14, Lot 2, cvartal 26, parcela 2099, judeţ Ilfov, având nr. cadastral 58859, înscris
în Cartea Funciară nr. 58859 a UAT Buftea, conform Anexei nr. 1 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Preţul de vânzare al imobilului - teren prevăzut la art. 1, este de 21.515 lei
(4784 euro), stabilit conform raportului de evaluare, prevăzut în Anexa nr.1. 
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Art.3. Proprietarul construcţiei edificate pe terenul prevăzut la art. 1, S.C. Universal 
Grigo lmpex S.R.L., are drept de preemţiune la cumpărare, pe care îl poate exercita în 
termen de 15 zile de la comunicarea prezentei, în conformitate cu prevederile art.123 alin. 
(4) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art.4. (1) Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea pentru semnarea contractului 
de vânzare - cumpărare în formă autentică. 

(2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului de vânzare - cumpărare vor fi în
sarcina cumpărătorului. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDIN 
Contrasemnează 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA� MIHAELA 
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