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HOTĂRÂREA 194 
Din 30 septembrie 2019 

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al unităţii administrativ - teritoriale oraşul Buftea 

Consiliul Local al Oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe - Alexandru, 

viceprimarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun 1ntocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, 

Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize, Compartimentul Registru Agricol, Cadastru şi Biroul 
Financiar Contabil; 

• Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, Anexa nr. 2, Inventarul bunurilor 
ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea; 

" Hotărârea Consiliului local nr.19 /20.05.2002 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului local nr. 49 / 1999 referitor la aprobarea inventarierii bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, cu modificările şi completările ulterioare; 

" Hotărârea Consiliului local nr.129 /31.10.2013 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului local nr. 67 /06.06.2013 privind modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea; 

" Procesul - verbal al comisiei speciale de 1ntocmire a inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, constituită prin Hotărârea Consiliului local nr. 
6/28.01.2016; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
" Avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c), art. 286 alin. (1 ), 
alin. (4), art.287 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
5712019, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul art.139 alin. (3) lit. g) şi art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. - Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.19 /2002 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului local nr. 49 / 1999, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel: 



1. La anexa reprezentând „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Buftea „Secţiunea I - ,,Drumuri, străzi şi trotuare aferente, pasaje, poduri, podeţe, 
zone de protecţie, drumuri vicinale", după poziţia cu nr. crt. 139 se introduce o nouă 
poziţie cu nr.140 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. La anexa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, 
Secţiunea li „Drumuri vicinale", se modifică poz. 43 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Local Buftea nr. 115/30.03.2013, poz. nr. 56 şi poz. nr. 57 din Anexa nr. 2 la Hotărârea 
C T l . L l B ft 93/31 08 2015 d V ons1 lU Ul oca LI ea nr. 

' 
upa cum urmeaza: 

Anul 
dobândirii Valoare 

Nr. Codul de Denumirea Elementele de sau, după a de Situaţia juridică 
Crt Clasificare Bunului identificare caz, al inventar actuală 

dării în -lei -
folosintă 

Tarla 4, Parcela 
18/1/1; 

OUG nr. 5712019 
Drum (nr. Cad. Gen. 358) 2013 O.G. nr. 43/1997 

43. 1.3.7. (De.18/1/1) Lungimea = 1086 ml; 2019 -
HCL nr.115/2013 

lăţimea=de la 3.5 ml la HCL nr.194/2019 
4.5 ml; Suprafaţa= 
4377 mp 
Tarla 4, Parcela 
18/1/2; 

OUG nr. 57 /2019 Drum (nr. Cad. Gen. 2201) 2015 O.G. nr. 43/1997 
56. 1.3. 7. (De.18/1 /2) Lungimea = 400 ml; 2019 HCL nr. 93/2015 

lăţimea=de la 3.5 ml la HCL nr.194/2019 
4.5 ml; Suprafaţa= 
1598 mp 
Tarla 4, Parcela 
18/1/7/1; OUG nr. 57/2019 

Drum (nr. Cad. Gen. 1258) 2015 O.G. nr. 43/1997 
57. 1.3. 7. (De.18/1 /7 /1) Lungimea =400 ml; 2019 HCL nr. 93/2015 

lăţimea=de la 4 ml la 5 HCL nr.194/2019 

ml; Suprafaţa = 1735 
mp 

3. La anexa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, 
Secţiunea li „Drumuri vicinale", după poziţia nr. crt. 75 se introduc 18 noi poziţii de la nr. 76 
la nr. 93, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.li. (1) Primarul oraşului Buftea, prin serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Biroul Financiar Contabil va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa 
cantitativ valorică şi, împreună cu Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 
Autorizaţii şi Avize va opera modificările corespunzătoare ale anexei la Hotărârea Consiliului 
local nr.19/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 49/1999, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.III. - 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 Judeţului 
Ilfov. 

ŢĂ, 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 


