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HOTĂRÂREA NR. 28 
din 26 februarie 2020 

privind darea în administrarea ConsHiului Judeţean Ilfov a unor străzi, aflate în 
domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea 

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 Evidenţă Patrimoniu, 

Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize şi Compartimentul Cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Buftea; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea ; 
Ţinând seama de prevederile: 
■ Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
■ Art. 867 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 346/ 15.05.2000 privind modificarea şi 

completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/ 1999 pentru aprobarea 
Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la 
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

■ Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

■ Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), (d), alin.(6) lit.a), alin. (7) 
art. 299 şi art. 300 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019; 

În temeiul prevederilor 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. · Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor străzi 
aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea, doar 
în vederea executării Lucrărilor de aşternere covor asfaltic, celelalte activităţi rămânând 
în sarcina proprietarului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. · Darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a străzilor prevăzute în 
anexă se face pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de aşternere covor 
asfaltic. 



Art. 3. · Predarea bunurilor imobile-străzi prevăzute la art. 1 se va realiza prin 
contract de administrare încheiat între U.A.T. • Oraş Buftea prin Consiliul local Buftea şi 
U.A.T. · Judeţ Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov. 

Art.4. · Se împuterniceşte Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea să semneze 
contractul de administrare, să dispună măsurile necesare şi să semneze documentele cu 
implicaţie ce se vor încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. · Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

LILIANA- MIHAELA ANGţlEL 
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Anexă la Hotărârea ,Consiliului lpcal Buftea 
Nr. ,1.f I .J..& o~ 2020 

Datele de identificare ale străzilor prevăzute la art.1 

Denumire stradă Lungime Lăţime Su praf aţa totală Starea de 
(ml) (ml) cf. act proprietate viabilitate 

(mp) 

Agricultori 1419 11-16 92419 din acte 
asfalt (21642 măsurată) 

65604 din acte 

Vlăsiei 967 12-16 (3893 măsurată) 
asfalt 65604 din acte 

(10563 măsurată ) 
Fulger 

Tronson cuprins intre str. Tamaşi 989 11-25 83.860 asfalt 
si intersectia cu str. Norului 

Ştirbei Vodă 

Tronson cuprins 1ntre şos. 
1082 17-21 187524 din acte ~ rafir~·· Bucureşti -Târgovişte şi intersecţia (25270 măsurată) / 0,.;--- - './ 

cu str. Oltului * , - '· 
'.!ar - ~ ,..,._, 

I - f,,. ' .. .. 
~ /rl} ... ;fr•: • ~ 

*NOTĂ: Lăţimea străzilor este variabilă şi cuprinde suprafaţa dintre propri $ţile_R(ţ..e. . , 
Executarea lucrărilor de a~ternere covor asfaltic se va realiza pe c l_e_a de~ruhire. i 
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