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HOTĂRÂREA NR.102 
din 30 mai 2018 

privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza 
Legii nr.15/2003 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară;
• Procesul verbal al Comisiei de analiză a cererilor depuse în baza Legii nr.15/2003;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 9/16.02.2010 privind stabilirea Comisiei de analiză

şi aprobarea Regulamentului de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor 
atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 65/29.07.2016 privind modificarea componenţei
nominale a comisiei de analiză a cererilor precum şi a comisiei de analiză a contestaţiilor 
pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 12/ 31.01.2018 privind modificarea Hotărârii
Consiliului local nr. 65/29.07.2016 în sensul actualizării componenţei nominale a comisiei 
de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (2), art. 5, art. 6 din 
Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normei 
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, ale art. 36 alin. (9) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. - ( 1) Se aprobă lista de prioritate în vederea atribuirii, în baza Legii 
nr.15/2003, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al oraşului Buftea pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Lista prevăzută la art. 1 va fi înaintată către Serviciul Juridic şi Autoritate
Tutelară în vederea întocmirii contractelor de atribuire în folosinţă gratuită. 














