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HOTĂRÂREA NR.8 
din 31 ianuarie 2018 

privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în 
condiţiile Legii nr. 15/2003 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
•Expunerea de motive a Primarului Oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
•Raportul Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară; 
•Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
• Art.19 din Regulamentul de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în 

baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/16.02.2010, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

•Hotărârea Consiliului Local nr. 129/29.09.2017 privind aprobarea listei de prioritate în 
vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr.15/2003; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Normei metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, ale art. 36 alin. (9) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi al 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 retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a 
unui teren în condiţiile Legii nr.15/2003, acordat în baza Hotărârii Consiliului local 
nr.129 /29 .09 .2017, beneficiarilor prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - 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 şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 
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Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANAi.. HAELA 
/) / / / / ,,f ,,{,tţ// {__/""I '2, 



Anexa la H. C. L. nr .!./?.1:~(:.&.!.{„. 

NR. ART. NUME SI PRENUME 

1 ANDREESCU (BURCEA) CARMEN MIHAELA 

2 BOGDAN VIOREL ANDREI 

3 HOBJILA DENISA ANGELA 

4 IVANUS ALEXANDRU IONUT 

5 NEAGU MONICA GEORGIANA 

6 NICOLAE BOGDAN FLORIN 

7 SENTIVEANU CRISTINA 

8 STANCIU COSTIN 

9 STANCIU DUMITRU CRISTIAN 

10 STANCIU MARIANA OLIMPIA 

11 STOICA DANUT MARIUS 

12 SUDITU (BARBU) ELENA MADALINA 

13 SUTEU IANA GINA MARINELA 

14 TUDORACHE NICOLETA 


