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HOTĂRÂREA NR. 91 
Din 21 iulie 2017 

privind aprobarea vânzării, în temeiul Legii nr. 85/1992, a unei locuinţe din fondul locativ 
către titularul contractului de închiriere 

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 Comercial din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
Cererea formulată de labangiu Daniela Arabela înregistrată la Primăria oraşului 
Buftea cu nr. 5566/2017 prin care solicită cumpărarea locuinţei situată în oraşul 
Buftea, str. Aleea Tineretului, nr. 1 O, bi. 9, sc. B, etaj 1, ap. 15, judeţul Ilfov, pe care o 
deţine în baza contractului de închiriere nr. 97/16.09.2013; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 27/30.03.2009 privind aprobarea vânzării, în temeiul 
Legii nr. 85/1992, republicată a apartamentelor din fondul locativ de stat către titularii 
contractelor de închiriere; 
Raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR, Gridan 
Alexandru Ionuţ şi adresa S.C.GCT EVAL S.R.L. nr. 63/2017, înregistrată la Primăria 
orasului Buftea cu nr.14018/2017; 
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• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Avizul Comisiei pentru 
Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile Decretului Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de 

locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, ale Legii nr. 85/1992 privind 
vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din 
fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, ale Legii nr. 244/2011 
pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu 
altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau 
bugetare de stat, ale Deciziei nr. 5/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale art.1650 şi 
următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă vânzarea cu plata integrală a preţului, în temeiul Legii nr. 
85/1992, a locuinţei din fondul locativ, situată în oraşul Buftea, str. Aleea Tineretului, nr. 1 O, 
bi. 9, sc. B, etaj 1, ap. 15, judeţul Ilfov, către labangiu Daniela Arabela, titularul contractului 
de închiriere nr. 97/16.09.2013. Locuinţa este formată din 1 cameră în suprafaţă de 8,79 
mp şi dependinţe în suprafaţă de 3,25 mp. Odată cu locuinţa se transmite cumpărătorului şi 
dreptul de folosinţă asupra terenului aferent, pe durata existenţei construcţiei. 
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Art.2. (1) - Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat 
ANEVAR Gridan Alexandru Ionuţ, pentru locuinţa situată în oraşul Buftea, str. Aleea 
Tineretului, nr. 1 O, bi. 9, sc. B, etaj 1, ap. 15, judeţul Ilfov, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă preţul de vânzare al locuinţei prevăzută la art. 1, de 13.990 lei (3.140 
euro), stabilit prin raportul de evaluare. 

(3) Suma încasată din vânzarea imobilului se face venit integral la bugetul local. 

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 în vederea aducerii la îndeplinire, doamnei labangiu Daniela 
Arabela şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

GRE OSMIN 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 
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