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HOTĂRÂREA NR.73 
Din 30 iunie 2017 

privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public în care a 
funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" situat în oraşul 

Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov şi transmiterea solicitării Ministerului 
Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Domeniul Public, Privat; 
•Acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

exprimat prin adresa nr. 2258/2017, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu 
nr.11666/2017; 

•Adresele Tribunalului Ilfov înregistrate la Primăria Buftea cu nr. 3176/2017 şi nr. 
8982/2017; 

•Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
•Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art.112, alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 5819/2016 
privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei 
bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi 

condiţiile necesare acordării acestuia, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (2) lit. (c) Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul al 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 propune schimbarea pe perioadă determinată a destinaţiei imobilului 
situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov; în care a funcţionat 
căminul de elevi (băieţi) al Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu", identificat cu nr. 
cadastral 52379 - C3, S+P+3E, Sdc = 3396 mp. Imobilul va avea destinaţia de sediu pentru 
funcţionarea instanţelor Judecătoria Buftea sau Tribunalul Ilfov, până la finalizarea lucrărilor 
noului sediu, proiect aflat în derularea Ministerului Justiţiei şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 

(2) Se aprobă transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea 
avizului conform în vederea schimbării temporare a destinaţiei imobilului în care a funcţionat 
căminul de elevi (băieţi) al Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" situat în oraşul Buftea, 
Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov. 
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Art. 2. - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii, va 
proceda la elaborarea memoriului justificativ, ce va fi înaintat împreună cu prezenta hotărâre 
Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Art. 3. - Schimbarea destinaţiei imobilului operează de la data emiterii avizului 
conform al Ministerului Educaţiei Naţionale şi notării în Cartea Funciară a schimbării 
destinaţiei. 

Art. 4. - 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, Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu", 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGH~~.~/ MIHAELA 

V("~.· 
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