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HOTĂRÂREA NR.214 
din 21 decembrie 2018 

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al oraşului Buftea 

Consiliul Local al Oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
■ Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, Arhivă şi 

Compartimentul Domeniul Public şi Privat; 
■ Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, 

precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, Anexa nr. 2, Inventarul bunurilor ce aparţin 
domeniului public al oraşului Buftea; 

■ Hotărârea Consiliului local nr .19 /20.05 .2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 49/1999 referitor la aprobarea inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al oraşului Buftea, cu modificările şi completările ulterioare; 

■ Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 142/31.07.2018 şi contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 3699/23.10.2018; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 13/31.01.2018 şi contractul de donaţie autentificat 
sub nr. 604/22.02.2018; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 14/ 31.01.2018 şi contractul de donaţie autentificat 
sub nr. 763/09.03.2018; 

• Procesul-verbal al comisiei speciale de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al oraşului Buftea, constituită prin Hotărârea Consiliului local nr. 6/28.01.2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

■ Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, 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 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 
administ~aţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

ln 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. I. • Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Buftea, însuşit prin Hotărârea Consiliului local nr .19 /2002 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului local nr. 49/1999, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel: 
1. La anexa reprezentând „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Buftea, Secţiunea I „Drumuri, străzi şi trotuare aferente, pasaje, poduri, podeţe, zone de 
protecţie, drumuri vicinale", se modifică următoarea poziţie: 
poziţia nr. 108: coloana nr. 3 „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: ,,L, l, Supraf. 
= 1899 mp.", coloana nr.5 „Valoarea de inventar„ va avea următorul cuprins 95964, coloana nr. 6 
,,Situaţia juridică actuală" va avea următorul cuprins: ,,Legea nr. 213/1998, O.G. 43/1997, H.C.L. 
129/2013, H.C.L. 214/2018, act donaţie nr.604/22.02.2018, act donaţie nr.763/09.03.2018. 



2. La anexa reprezentând „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea", 
Secţiunea XIV „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile 
aferente", după poziţia nr. 56 se introduce o nouă poziţie cu nr. 57, având datele de identificare 
prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

3. La anexa reprezentând „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea 
Secţiunea I - ,,Drumuri, străzi şi trotuare aferente, pasaje, poduri, podeţe, zone de protecţie, 
drumuri vicinale", după poziţia cu nr. crt. 138, se introduce o nouă poziţie cu nr. 139, conform 
Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

4. La anexa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, Secţiunea li 
„Drumuri vicinale", după poziţia nr. crt. 7 4 se introduce o nouă poziţie cu nr. 75, conform Anexei 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.III. - 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. 
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ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 214/21.12.2018 

Datele de identificare ale bunului care se cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Buftea la Secţiunea XIV „Sisteme de infrastructură privind administrarea 
domeniului public cu terenurile aferente". 

Nr. Codul Denumirea Elementele de 
Crt. de Bunului identificare 

Clasific 
are 

S =390 mp. 

Teren- Oraşul Buftea, 

57. 1.3.7. spaţiu de str. Pădurii, 
nr. cadastral 

joacă 349/1, judeţ 
Ilfov 

PREŞEDINTE 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 
folosinţă 

2018 

Valoarea Situaţia juridică 
de inventar actuală 

-lei -

Lege nr.213/1998 
Ctr. vânzare 

54.280 cumpărare 
nr.3699 /23.10.2018 
H.C.L.214/28.11.2018 

SECRETAR, 
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ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 214/21.12.2018 

a) Datele de identificare ale bunului care se cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Buftea la Secţiunea I - ,,Drumuri, străzi şi trotuare aferente, 
pasaje, poduri, podeţe, zone de protecţie, drumuri vicinale", după poziţia cu nr. crt.138, 
se introduce poziţia cu nr.139: 

Nr. Codul Denumirea Elementele Anul Valoarea Situaţia juridică 
Crt. de Bunului de dobândirii de inventar actuală 

Clasific identificare sau, după -lei -
are caz, al 

dării în 
folosinţă 

Strada Lungime = 840 Lege nr.213/1998 
139. 1.3.7. Busuiocului m, 2018 - O.G. nr. 43/1997 

lăţime =5-7m H.C.L.nr.214/2018 
suprafaţă: 
4.188mp. 

b) Datele de identificare ale bunului care se cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Buftea, Secţiunea 11 „Drumuri vicinale", după poziţia nr. crt. 
74 se introduce poziţia cu nr.75: 

Codul 
Denumire Nr. de Elementele de 

Crt. Clasific a 
identificare Bunului are 

Lungime = 555 m 
75. 1.3.7. DE 408/1 Lăţime = 8-11 m 

/4 
C - '-133 mp 

J\"Â]'J~ 

/0,7 ",*\ ,. , I ,~-----, "\ 

Anul 
dobândirii Valoarea 
sau, după de Situaţia juridică 

caz, al inventar actuală 
dării în -lei -
folosintă 

Lege nr. 213/1998, 
2018 - O.G. nr. 43/1997, 

H.C.L.nr.214/2018 
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