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HOTĂRÂREA NR. 63 
din 30 aprilie 2020 

privind aprobarea vânzării, în temeiul Legii nr. 85/1992, a unei locuinţe din fondul locativ 
situată în Oraşul Buftea, strada Mărăşeşti, nr.14, judeţ Ilfov, către titularul contractului de 

închiriere 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având Î)l vedere: I 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, viceprimarul 

oraşului Bufte ; 
• Rapo tul de specialitate întocmit de Compartimentul Eviden ă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 

Autorizaţii şi vize, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic şi Autoritat Tutelară; 
• Cere a domnului Stan George înregistrată la Primă a oraşului Buftea cu nr. 

639/14.01 .20 prin care a solicitat cumpărarea imobilului tere şi clădire situat în strada 
Mărăşeşti, nr. 4, care este obiectul contractului de închiriere nr. 7/1990 încheiat cu Primăria 
oraşului Buftea; 

• Încheierea nr. 376632/26.11.2019 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea, 
Ilfov; 

• Extrasul de carte funciară din 03.12.2019 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Buftea, Ilfov; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu prevederile Decretului Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe 

construite din fondurile statului către populaţie, ale Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe 
şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau 
bugetare de stat, republicată, ale Legii nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 
85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi 
din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, ale Deciziei nr. 5/2008 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale art.1650 şi următoarele din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil al 
României, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.129 alin. (1 ), alin.(2) lit.c), alin.(6) 
lit.b), art.363 alin.(2), alin. (6)-(8), art. 364 alin.(1), alin.(2) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

În temeiul art. 139 alin. (3), art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - (1) Se aprobă vânzarea, în temeiul Legii nr. 85/1992, a locuinţei din fondul locativ 
situată în intravilanul Oraşului Buftea, strada Mărăşeşti, nr.14, judeţ Ilfov cu nr. cadastral 57281-C1 
şi a terenului aferent locuinţei în suprafaţă de 540 mp, astfel cum a fost identificat din măsurători, 
având nr. cadastral 57281, înscris în cartea funciară a UAT Buftea nr. 57281, către domnul Stan 
George, titularul contractului de închiriere nr. 37 /1990 încheiat cu Primăria oraşului Buftea. 

(2) Imobilul se identifică conform extrasului de carte funciară din 03.12.2019 emis de 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea, Ilfov. 

Art. 2. - Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat S.C. Seval 
S.R.L., completat prin adresa nr. 55/5815/2020 pentru imobilul din strada Mărăşeşti, nr.14, 
menţionat la art.1, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3. - (1) Se aprobă preţul de vânzare al imobilului prevăzut la art. 1, care este 84.688 
lei (17.760 euro), stabilit conform raportului de evaluare. 

(2) Suma încasată din vânzarea imobilului se face venit integral la bugetul local. 

Art. 4. · Începând cu data perfectării actului de vânzare cumpărare în formă autentică va 
înceta contractul de închiriere încheiat între Consiliul local oraş Buftea şi domnul Stan George. 

Art. 5. - Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea, domnul Vaida Gheorghe Alexandru 
pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică. 

Art. 6. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, în 
vederÎa aducerii la îndeplinire, domnului Stan George şi lnstiÎuţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează./ 
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