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HOTĂRÂREA NR.221 
din 21 decembrie 2018 

privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale 
„TRANSGAZ" S.A. a unor suprafeţe de teren, în vederea executării lucrărilor aferente 
proiectului „Conducta de transport gaze naturale Dn 700 (0 28") x 40 bar Moşu, judeţ 

Dâmbov;ţa - Budumeni (Inel Bucureşt;J, judeţ Ilfov" 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Viceprimarului oraşului Buftea, domnul Vaida Gheorghe 

Alexandru; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public, 

Privat, Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii, Serviciul 
Juridic şi Autoritate Tutelară, Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Compartiment 
Cadastru; 

• Adresa Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ" S.A. Mediaş 
nr. 27848/2018, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 12490/2018; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea nr.123/2012 a 

energiei electrice şi gazelor naturale, art. 36 alin. (2) lit.(c), alin. (9), art. 124 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 transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de 
Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ" S.A., pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor 
aferente proiectului „Conducta de transport gaze naturale Dn 700 (0 28") x 40 bar Moşu, 
judeţ Dâmboviţa - Buci umeni (Inel Bucureşti), judeţ Ilfov", a suprafeţelor de teren ce 
aparţin domeniului public al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea, prevăzute în 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se împuternicesc Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate să semneze contractul de dare în folosinţă gratuită, ce se va încheia ca 
urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ" 
S.A. Mediaş şi~J:!t ~fectului judeţul Ilfov. ~ 
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