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HOTĂRÂREA NR. 84 
din 29 mai 2020 

privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în 
condiţiile Legii nr. 15/2003 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de Pri arul Oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul Serviciului Juridic şi Autoritat Tutelară; 

, Avizele comisiilor de specialitate ale C nsiliului local al oraşului Buftea; 
, Art.19 din Regulamentul de soluţionar a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în 

baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul ac dat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală aprobat prin Hotărârea C nsiliului Local nr. 9/16.02.2010, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

, Hotărârile Consiliului Local nr. 43/2 .02.2019, nr. 102/30.05.2018, nr. 15/03.02.2012 
prin care au fost aprobate listele de priorita e în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii 
nr.15/2003; 

, Art.4 lit. (h), art.6.1 lit.(b) şi 6.2 din contractul de folosinţă gratuită; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Normei metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art. 129 alin. (14) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) cu referire la art. 5 lit. (cc) şi al art. 196 alin. (1) lit. 
(a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a 
unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003, beneficiarilor prevăzuţi în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezen~-,~i şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor de 
specialitate în ~~·'(luţjj~~deplinire şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

PREŞ4~~TE i1i~lNŢ~ i Con:;~:~:e:~ă, 
ALExl~'RIJ '

1 

.'~ -~~~J ANGHEL221L A - Ml~ .. ELA 

IY;, - 0/ i.;!1) Ctl~ ' - "t {/ 



ANEXA LA H.C.L. NR. 84/29.05.2020 

NR. ART. NUME ŞI PRENUME NR.CONTRACT 

1. BADEA CRISTIAN 74/09.05.2019 

2. BORŢONEANU IONIŢĂ iARIAN 76/09.05.2019 

3. DOROBANŢU ANA M ,RIA 85/24.05.2019 

4. MARGHIDAN CĂTĂLIN -EFAN 84/15.05.2019 

5. NĂSTASE BOGDAN CR ,TIAN 82/15.05.2019 

6. POPESCU VIOREL M; ~IUS 80/13.05.2019 

7. VOICA VASILE NICO_AS 83/15.05.2019 

8. ALEXANDRU DUMITRU 74/25.07.2018 

NR. CONTRACT/CERERE RENUNŢARE 

9. BOBOC LORIN BOGDAN 54/01.04.2016, 9826/18.05.2020 

10. CRISTEA ANTON 66/01.04.2016, 9827/18.05.2020 


