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HOTĂRÂREA NR. 7

din 31 ianuarie 2018
privind aprobarea apartamentării locuinţe lor construite prin Agenţia Naţională de
Locuinţe, blocurile B1, B2, B3 şi B4 situate în oraşul Buftea, strada Oltului
Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
~ Expunerea de motive â domnului Pistol Ghecl"rghe, Primarul or-aŞLilUf Buftea;·
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public Privat şi
Comercial, Registrul Agricol, Cadastru, Arhivă, prin care se propune apartamentarea
locuinţelor construite prin Agenţia Naţiona lă de Locuinţe, blocurile B1, B2, B3 şi B4
situate în oraşul Buftea, strada Oltului;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
• !'-vizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 7I1996 privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului
Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, nr.
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară, ale Legii nr. 152/ 1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, repub licată , cu modi ficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3), art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
publice locale, republica tă, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

administraţiei

HOTĂRÂRE

Art.1. - Se aprobă apartamentarea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională
blocurile B1, B2, B3 şi B4, situate în oraşul Buftea, strada Oltului.
Art.2. - Se împuterniceşte domnul Chiurciu Mihai, inspector în cadrul
Com~artimentului Registrul Agricol, Cadastru, Arhivă, domiciliat în

de

Locuinţe,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - să reprezinte Oraşul Buftea în faţa
notarului public pentru semnarea actului de apartamentare în formă autentică şi
pentru îndeplinirea formalităţilor necesare la Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, prevăzute de lege.
Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către
serviciile de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Buftea.

Art.4. - Secretarul oraşu lu i Buftea va asigura aducerea la cu noştinţă publică a

prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului şi serviciilor de
specialitate 1n vederea ducerii la îndeplinire, persoanelor interesate şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Ilfov.
Contrasemnează ,

SECRETAR,
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