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Piaţa

HOTĂRÂREA NR.29
Din 28 Februarie 2017
privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului
public al oraşului Buftea, cu nr. cadastral 56955

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru,
Arhivă;

• Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov nr. 18647 /2013 şi
extrasul de carte funciară nr. 56955 din 15.03.2013;
•Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.
700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele
de cadastru şi carte funciară şi ale art. 36 alin. (1) şi (2) lit. (c), alin. (9) din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 12971 mp. din
acte şi 13144 mp din măsurători, situat în oraşul Buftea, Strada Agricultori, judeţ Ilfov
aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, cu număr cadastral 56955, înscris în
Cartea Funciară a oraşului Buftea nr. 56955, după cum urmează:
- Lot 1 În suprafaţă de 11781 mp;
- Lot 2 În suprafaţă de 1363 mp ;

(2) Se
dezmembrării

aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma
imobilului teren prevăzut la aliniatul 1.

Art.2. (1) Se împuterniceşte domnul Chiurciu Mihai, inspector în cadrul
Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru, Arhivă, domiciliat în Mun. Bucureşti, str.
Nuvelei, nr.61, sector 1, identificat cu CI seria RT nr. 768443/19.05.2011, eliberat de
SPCLEP Sector 1, să reprezinte Oraşul Buftea în faţa notarului public pentru semnarea
actului de dezmembrare în formă autentică şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, pentru îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
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(2) Cheltuielile privind încheierea actului de dezmembrare în formă autentică
precum şi cu îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi
suportate din bugetul local.
Art.3. Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate, va asigura aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotârări, comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului
Ilfov.
Contrasemnează,
PREŞEDINTE
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