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HOTĂRÂREA NR. 82 
Din 30 iunie 2017 

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Buftea, a unui 
imobil teren, situat în oraşul Buftea, Strada Studioului, nr. 4, judeţ Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public, 

Privat şi Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru, Arhivă; 
• Adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr.12391/2017, înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr. 12334/2017; 
• Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 35324 din 

18.03.2014; 
• Extrasul de carte funciară UAT Buftea nr. 57406 din 03.03.2014; 
·Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Avizul Comisiei pentru Amenajarea 

Teritoriului şi de Urbanism; 
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile 

proprietate publică, art. 2 şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 pentru 
aprobarea Programului " Construcţia de locuinţe de serviciu" , ale Codului Civil - Legea 
nr. 287/2009 republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (1 ), alin. 
(2) lit. (c), art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul 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 trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului 
Buftea a imobilului - teren, în suprafaţă de 3665 mp, având nr. cadastral 57406, înscris 
în cartea funciară a UAT Buftea nr. 57 406, situat în oraşul Buftea, Strada Studioului, 
nr. 4, judeţ Ilfov, în vederea transmiterii în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională de 
Locuinţe, pentru construirea de locuinţe de serviciu. 

(2) Imobilul teren în suprafaţă de 3665 mp, cu nr. cadastral 57406 se identifică 
conform planului de amplasament, Anexa nr. i la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Mihai Chiurciu inspector în cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru, Arhivă, pentru îndeplinirea formalităţilor 
privind notarea modificărilor intervenite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, la Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov. 



Art.3. Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile 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 şi Instituţiei Prefectului judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

AELA 
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