ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCA L

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
E-maii: contact@primariabuftea. ro
Web: www. rimariabu tea.ro

HOTĂRÂREA NR.27

din 28 februarie 2018
privind schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului aparţinând domeniului
public al oraşului Buftea, în care a funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic "Dumitru
Dumitrescu" situat în oraşul Buftea, Şoseaua Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţul Ilfov
Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Domeniul Public, Privat;
• Adresa nr.38946/2018 a Ministerului Educaţiei Naţionale Direcţia Generală
Infrastructură, Direcţia Patrimoniu şi Investiţii, înregistrată la Primăria oraşului Buftea
cu nr.1470/2018 ;
• Avizul conform nr. 8082/2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale;
• Hotărârea Consiliului local nr.73/30.06.2017 privind propunerea schimbării destinaţiei
imobilului aparţinând domeniului public în care a funcţionat căminul de elevi al
Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu", situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov şi transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei
Naţionale pentru emiterea avizului conform, astfel cum a fost modificată de Hotărârea
Consiliului local nr.200/21.12.2017;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
• Avizul Comisiei pentru fmenajarea Teritoriului şi Urbanism;
• Avizul Comisiei pentru lnvăţământ, Sănătate, Familie;
• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.112, alin. (6) din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.E. N. C.Ş. nr. 5819/2016
privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei
bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi
condiţiile necesare acordării acestuia, ale art.138 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 36 alin. (2) lit. (c), Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
În te�eiul al art. 45 alin. (3) şi ale art.115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R ĂŞ T E
Art.1. (1) - Se aprobă schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului
aparţinând domeniului public al oraşului Buftea în care a funcţionat căminul de elevi (băieţi)
al Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu", situat în oraşul Buftea, Şoseaua Bucureşti Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 52379, compus din clădire C3
(S+P+3E), Sdc = 3396 mp., şi teren în suprafaţă de 2.669 mp (849 mp teren aferent
construcţiei C3 şi 1820 mp, teren cu destinaţia de spaţiu de parcare), din spaţiu de
învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Tribunalului Ilfov, în baza avizului
conform nr. 8082/2018, emis de Ministrul Educaţiei Naţionale. Imobilul se identifică în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Restul imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 52379 rămâne cu destinaţia spaţiu de
învăţământ. După terminarea perioadei pentru care s-a aprobat schimbarea de destinaţie,
spaţiile vor reveni la destinaţia iniţială, respectiv spaţii de învăţământ.
Art.2. - Predarea preluarea imobilului prevăzut la art.1 se va realiza în baza unui
protocol, încheiat între reprezentanţii instituţiilor.
Art. 3. - Primarul oraşului Buftea, prin Biroul Contabilitate şi Compartimentul Domeniul
Public, Privat 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 în vederea ducerii la îndeplinire, Tribunalului Ilfov, Liceului Tehnologic
"Dumitru Dumitrescu", şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov.
Contrasemnează,

SECRETAR,

U4f/VZ

ANGHE

ANA -JIHAELA
�
.

