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HOTĂRÂREA NR. 96 
din 31 iulie 2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 151126.07. 2019 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 

Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Sală de sport cu tribună 180 

locuri, oraş Buftea, judeţ Ilfov" 

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 Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
•Hotărârea Consiliului Local nr.151 din 26 iulie 2019 privind predarea către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.1." S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii Proiect tip - "Sală de sport cu tribună 180 locuri, oraş Buftea, 
judeţ Ilfov" 

•Avizul Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local; 
•Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (14) 

din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 şi ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
"C. N. I." S.A., cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul 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 modificarea art.1 alin. (1) al Hotărârii Consiliului local 
nr.151 /26.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A, a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Sală de 
sport cu tribună 180 locuri, oraş Buftea, judeţ Ilfov", care va avea următorul cuprins: 

„Art.1. - (1) Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." S.A, pe bază de protocol, a 
terenului intravilan situat în Loc. Buftea, Al Şcolii, nr. 1, judeţ Ilfov, aflat în proprietatea 
publică a oraşului Buftea, în suprafaţă de 3.300 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 
59327 şi număr cadastral 59327, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării 
de către „C.N.1." S.A a obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire Sală de sport cu 
tribună 180 locuri, Aleea Şcolii, nr.1, oraş Buftea, judeţ Ilfov"." 



Art.2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." S.A. şi Instituţiei 
Prefectului judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LIL~MIHAELA 

(Semnează Gheqr iana-Camelia 
cf. Dispoziţiei r. 29/2020) 


