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HOTĂRÂREA NR.142 
din 31 iulie 2018 

privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 390 mp, situat în Buftea, 
judeţ Ilfov, pentru amenajarea unui spaţiu de joacă 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, 
Proiecte cu Finanţare Internaţională, Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitate, 
Contabilitatea Veniturilor, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Compartimentul, 
Domeniul Public, Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
Adresele Consiliului local al oraşului Buftea nr.1775/03.10.2017 şi nr.78/21.03.2018; 
Raportul de Evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat S. C. Seval S. R. L; 
Adresele doamnei Marcu Lina Cerasela înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
17775/28.09.2017 şi nr. 6803/03.04.2018; 
Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buftea; 
În conformitate cu: 
Prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. b), ale art. 123 
alin. (1 ), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile pct.111 din Anexa la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil al României, 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; 

H O T ĂR ĂŞ T E

Art.1. - Se aprobă achiziţionarea de către Oraşul Buftea a imobilului - teren 
intravilan, în suprafaţă de 390 mp, proprietatea doamnei Marcu Lina Cerasela, situat în str. 
Pădurii, nr. cadastral 349/1, oraş Buftea, judeţ Ilfov, în vederea amenajării unui spaţiu de 
joacă. 

Art.2. (1) - Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat 
S. C. Seval S. R. L., pentru imobilul teren în suprafaţă de 390 mp, menţionat la art.1, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Preţul de vânzare al imobilului - teren prevăzut la art. 1 este de 54.280 lei,
stabilit conform raportului de evaluare şi acceptat de proprietar. 

Art.3. - Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea, domnul Vaida Gheorghe 
Alexandru să semneze pentru şi în numele Oraşului Buftea contractul de vânzare -
cumpărare în formă autentică. 

Art.4. - Cheltuielile ocazionate de încheierea şi autentificarea actului de vânzare
cumpărare precum şi cele privind îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară vor fi 
suportate din bugetul local al oraşului Buftea. 






