ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
E-mail:

HOTĂRÂREA NR. 148
din 31 august 2018
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară - Ilfov
Consiliul Local al oraşului Buftea ,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului PistolAGheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Serviciului lntreţinere Domeniu Public, Privat, Iluminat
Public, Spaţii verzi, Mecanizare şi Administrativ;
• Adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov nr. 15352(/2018,
înregistrată la Primăria oraşului Buftea' cu nr. 16279/2018 prin care solicită un spaţiu
pentru funcţionarea unui birou de relaţii cu publicul;
• Acordul de principiu al Consiliului Local al oraşului Buftea, exprimat în şedinţa din
data de 31 iulie 2018;
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
•AAvizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
ln conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3)
din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
În tem'eiul art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5), lit. a) şi ale art. 45 alin. (3)
din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă RĂŞT E
Art.1. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară - Ilfov, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 11,83 mp, situat la
parterul imobilului clădire din Piaţa Mihai Eminescu, nr.1, parter, oraş Buftea, judeţ Ilfov,
cu număr cadastral 50441, înscris în cartea Funciară a UAT Buftea cu număr 50441, ce
aparţine domeniului public al oraşului Buftea, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.
930/2002, pentru funcţionarea unui birou de relaţii cu publicul.
Art.2. - Se aprobă încheierea contractului de comodat pentru spaţiul prevăzut la
art.1 şi se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate pentru
semnarea contractului de comodat, ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 3. - Dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiului primit potrivit art. 1 încetează
înainte de expirarea perioadei aprobate, dacă se constată că nu este utilizat în
conformitate cu destinaţia lui şi în cazul în care interesul local impune acest lucru.
Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri,
primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
Contrasemnează,
SECRETAR,
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