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HOTĂRÂREA NR. 151 
din 26 iulie 2019 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - "Sală de sport 
cu tribună 180 locuri, oraş Buftea, judeţ Ilfov" 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de primarul oraşului Buftea, domnul Pistol 

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

Privat, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, 
Compartiment Cadastru; 

■ Adresa Comeaniei Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A - Direcţia Investiţii -
Departament Sport, lnvăţământ, Cultură, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
14454/23.07.2019; 

■ Hotărârea Consiliului Local nr. 143/12.12.2012; 
■ Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (14) 

din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 şi 
ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 
lnvestitii "C.N.I." S.A., cu modificările si completările ulterioare, 

Ă ' 

ln temeiul art. 139 alin. (3) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A, pe bază de protocol, a 
terenului situat în Buftea, judeţ Ilfov, str. Şcolii nr. 1, aflat în proprietatea publică a 
oraşului Buftea, în suprafaţă de 3.300 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 59327 şi 
număr cadastral 59327, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către 
"C. N. I." S.A a obiectivului de investiţii Proiect tip- "Sală de sport cu tribună 180 locuri, 
oraş Buftea, judeţ Ilfov". 

(2) Terenul în suprafaţă de 3.300 mp este situat în intravilanul oraşului Buftea şi 
face parte din suprafaţa totală de 8.835 mp înscrisă în Cartea funciară a oraşului Buftea 
nr. 59327, nr cadastral 59327. 

Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
reglementărilor în vigoare. 

Art. 3. aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al oraşului Buftea a 
cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă-canal, gaz sau alt tip 
de combustibil utilizat, etc). 



Art.4. - Se împuternicesc Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate să semneze protocolul de predare-primire a imobilului teren, în su praf aţă 
de 3.300 mp, ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.6. - Consiliul Local al oraşului Buftea se obligă să asigure, în condiţiile legii, 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art. 7. - Consiliul Local al oraşului Buftea se obligă ca, după predarea amplasamentului şi 
a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de 
minim 15 ani. 

Art. 8. - Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 
143 / 12.12.2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de 
Investiţii C.N.I. S.A. a terenului în suprafaţă de 3.300 mp situat în oraşul Buftea, str. 
Şcolii nr. 1, CV3, P 131/1 pe durata construirii obiectivului" Sală de Sport" îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 9- Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.1 O. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A şi Instituţiei 
Prefectului judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 


