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din 31 august 2020
privind darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale nr. 1 Buftea a unui spaţiu din
imobilul situat în Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţ Ilfov
Consiliul Local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului
Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu
Locativ, Autorizaţii şi Avize;
• Adresele Şcolii Gimnaziale nr. 1 Buftea nr. 867/22.07.2020 şi nr.943/2020,
înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 14870/23.07.2020 şi nr. 17245/2020, prin
care a solicitat un spaţiu în vederea funcţionării a 6 clase pregătitoare pentru anul şcolar
2020-2021;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), art.112 alin. (2) din Legea nr.1 a
educaţiei naţionale, art.108, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.(a), art. 297,
art. 349, art. 350 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57 /2019, şi ale Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art.139 alin. (3) şi al 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 darea în folosinţă, cu titlu gratuit, pe perioada anului şcolar
2020-2021, unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 1 Buftea, a unui spaţiu
reprezentând Parter şi Etaj I în imobilul clădire C5 din cadrul Liceului Tehnologic Dumitru
Dumitrescu, situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti - Târgovişte, nr.145, pentru
desfăşurarea de activităţi de învăţământ, respectiv pentru funcţionarea a 6 clase
pregătitoare.

(2) Imobilul este situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti - Târgovişte, nr.145, judeţul
Ilfov şi aparţine domeniului public al oraşului Buftea atestat prin Hotărârea Guvernului nr.
930/2002, identificat cu nr. cadastral 52379-CS, înscris în Cartea funciară UAT Buftea
52379.
Art.2. (1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
b) să permită accesul reprezentanţilor autorităţii pentru efectuarea controlului asupra

a)

bunului;
c) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

d) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit şi liber de
orice sarcini;
e) să folosească şi să dispună în mod direct de imobilul sus menţionat în condiţiile stabilite
de lege şi de contractul de dare în folosinţă gratuită.
f) să nu transmită folosinţa dobândită asupra bunului, nici oneros şi nici cu titlu gratuit,
unei alte persoane.
(2) Dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiului primit potrivit art. 1 încetează
înainte de expirarea perioadei aprobate, dacă se constată că nu este utilizat în
conformitate cu destinaţia lui şi în cazul în care interesul local impune acest lucru.

Art.3. - Se împuternicesc primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate în
vederea semnării contractului de folosinţă gratuită care se va încheia ca urmare a
prevederilor prezentei hotărâri, pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
Art.4. - (1) Predarea - preluarea spaţiului prevăzut la art.1 se va face pe bază de
protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Cheltuielile de întreţinere a
sarcina Şcolii Gimnaziale nr.1.
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Art.5. - Primarul orasului Buftea, prin aparatul de specialitate, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri,
primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, Scolii Gimnaziale nr.1 Buftea şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
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