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HOTĂRÂREA NR.15 
din 31ianuarie2018 

privind compleţarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Buftea şi atribuirea denumirii unei străzi 

Consiliul Local al Oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Vaida Gheorghe - Alexandru, viceprimarul 

oraşului Buftea; -
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, 

Arhivă şi Compartimentul Domeniul Public şi Privat, Serviciul Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Disciplina; 

• Hotărârea Consiliului local nr.19/20.05.2002 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului local nr. 49I1999 referitor la aprobarea inventarierii bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea; 

·Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 190/15.12.2017 şi contractul de donaţie 
autentificat sub nr. 87 /2018; 

·Procesul-verbal al comisiei speciale de întocmire a inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, constituită prin Hotărârea Consiliului local 
nr. 6128.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

•Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Avizul Comisiei de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr. 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. 2 lit. (d) din Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c), alin.5) lit. d) coroborat cu art. 119 şi art. 120 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi 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 completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Buftea, astfel: 
1.1. La anexa reprezentând „I nventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Buftea "Secţiunea 1-„Drumuri, străzi şi trotuare aferente, pasaje, poduri, podeţe, 
zone de protecţie, drumuri vicinale", după poziţia cu nr. crt. 137, se introduce poziţia cu 
nr.138, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se atribuie denumirea de "Strada Anemonelor" terenului dobândit 
conform contractului de donaţie nr. 87 /2018, înscris potrivit art.1 pct.1.1 din prezenta 
hotărâre, la poziţia nr.138 în anexa „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al oraşului Buftea "Secţiunea 1-„Drumuri, străzi şi trotuare aferente, pasaje, poduri, 
podeţe, zone de protecţie, drumuri vicinale", conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către serviciile 
de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Buftea. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia viceprimarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL~- MIHAELA 
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