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HOTĂRÂREA NR.113 
Din 30 Iulie 2021 

privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public în 
care a funcţionat căminul de elevi al Llceulul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" situat 
în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov, pentru o perioadă de 

25 de ani şi transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale 
pentru emiterea avizului conform 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Compartimentul 
Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 

• Avizul conform nr. 8082/2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale 
• Adresa nr. 1995/CP/31.05.2021 a Judecătoriei Buftea, înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 11011 /02.06.2021; 

• Adresa nr. 14164/23.07.2021 a Consiliului Superior al Magistraturii, înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 15000/27.07.2021; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitarăi 

• Avizul Comisiei pentru lnvăţământ, Sănătate, Familie ; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 
5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia şi ale art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - (1) Se propune schimbarea, pentru o perioadă de 25 de ani, a destinaţiei 
imobilului situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov, în care a 
funcţionat căminu/ de elevi (băieţi) al Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu", 
identificat cu nr. cadastral 52379, compus din clădire C3, S+P+3E, Sdc = 3396 mp, şi teren 
în suprafaţă de 2.669 mp (849 mp teren aferent construcţiei C3 şi 1820 mp - teren cu 
destinaţia de spaţiu de parcare). Imobilul va avea destinaţia de sediu pentru funcţionarea 
instanţei Judecătoria Buftea. 

1 



(2) Se aprobă transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru 
emiterea avizului conform în vederea schimbării, pentru o perioadă de 25 de ani, a 
destinaţiei imobilului în care a funcţionat căminul de elevi (bă;eţi) al Liceului Tehnologic 
„Dumitru Dumitrescu", situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţul 
Ilfov, compus din clădire C3 Sdc = 3396 mp., şi teren în suprafaţă de 2.669 mp (849 mp 
teren aferent construcţiei C3 şi 1820 mp - teren cu destinaţia de spaţiu de parcare). 

Art. 2. - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii, va 
proceda la elaborarea memoriului justificativ, ce va fi înaintat împreună cu prezenta 
hotărâre Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Art. 3. - Schimbarea destinaţiei imobilului operează de la data emiterii avizului 
conform al Ministerului Educaţiei Naţionale şi notării în Cartea Funciară a schimbării 
destinaţiei. 

Art. 4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Ilfov, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL, 

A 
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