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HOTĂRÂREA NR.107

din 30 mai 2018
privind solicitarea prelungirii dării în administrare Consiliului local al oraşului Buftea a
unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov
Consiliul local al oraşului Buftea
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public, Privat şi Comercial;
• Hotărârea nr.40/30.04.2013 a Consiliului local Buftea privind preluarea în
administrarea Consiliului local al oraşului Buftea a unui imobil compus din teren şi
construcţiile edificate pe acesta, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov;
• Hotărârea nr. 33/29.03.2013 a Consiliului Judeţean Ilfov privind darea în
administrare Consiliului local al oraşului Buftea a unui imobil aflat în domeniul
public al judeţului Ilfov;
Protocolul nr.594717249/04.06.2013 încheiat ca urmare a Hotărârii Consiliului
Judeţean Ilfov nr. 33/2013 şi a Hotărârii nr.40/2013 a Consiliului local Buftea;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism;
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială;
În conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.866 şi
următoarele din Codul Civil al României, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (c), ale art. 45 alin. (3) 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. - Se aprobă solicitarea prelungirii dării în administrare Consiliului local al

oraşului Buftea, pe o perioadă de 10 (zece ani), a imobilului compus din teren şi
construcţii edificate pe acesta, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în Oraşul
Buftea, str. Şantierului, nr.17.
Art. 2. - Se aprobă prelungirea Protocolului nr.5947/7249/04.06.2013 încheiat ca
urmare a Hotărârii Consiliului Judetean
Ilfov nr. 33/2013 si
'
' a Hotărârii nr.40/2013 a
Consiliului local Buftea.
Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
membrilor desemnaţi în vederea aducerii la îndeplinire, serviciilor de specialitate,
Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov.
Contrasemnează,
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