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HOTĂRÂREA NR. 38 
din 19 martie 2018 

privind concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 234 mp, situat în oraşul Buftea, 
Strada Studioului, nr.3A, număr cadastral 57098, judeţ Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimenul Domeniul Public, Privat;
• Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.17781 /29.08.2017 prin care a

fost solicitată concesionarea unei suprafeţe de teren şi acordul Consiliului local 
exprimat în cadrul şedinţei din 29.09.2017 prin adresa nr.17781 /03.10.2017; 

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

În conformitate cu prevederile Legii 50/ 1991 ,' republicată, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, ale Codului Civil al României şi ale 36 alin. (1 ), alin. 
(2) lit. c), art. 123 alin. (1 ), alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3),' 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. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren în 
suprafaţă de 234 mp, situat în oraşul Buftea, Strada Studioului, nr.3A, cu număr cadastral 
57098, judeţ Ilfov, proprietate privată a oraşului Buftea conform Hotărârii Consiliului 
local nr. 27 /09.04.2008, în vederea construirii unui spaţiu comercial şi a unui spaţiu de 
recreere. 

Art. 2. - Se însuşeste Raportul de evaluare al terenului elaborat de S. C. SEVAL 
S.R.L, prin care s-a stabilit redevenţa minimă de 8.890 euro (TVA inclus), plătibilă în 25 
ani, respectiv 355 de euro/an, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă Studiul de oportunitate, Documentaţia de atribuire pentru 
concesionarea imobilului teren în suprafaţă de 234 mp, situat în oraşul Buftea, Strada 
Studioului, nr.3A, judeţul Ilfov, prevăzute în Anexele nr. 2 şi nr.3, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. - Durata concesiunii este de 49 de ani cu posibilitate de prelungire, 
conform legii. 






