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HOTĂRÂREA NR.141 
din 29 septembrie 2021 

privind trecerea unor bunuri Imobile din domeniul public al oraşului Buftea şi 
administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor - Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de 

interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector 
Centura Nord km 0+000 - km 52+770" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
, Referatul de aprobare prezentat de viceprimarul Oraşului Buftea, domnul Vaida 

Gheorghe - Alexandru; 
, Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, 

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

, Adresa nr.1035/27.07.2021 emisă de Asocierea Stocad Proiect S.R.L. - Societatea 
Civilă de Avocaţi „Teaha & Flizesi"- .,Portnoi şi Asociaţii" - Societate Civilă de Avocaţi cu 
Răspundere Limitată prin liderul asocierii „Teaha & Flizesi" Societatea Civilă de Avocaţi în 
calitate de reprezentanţi ai expropriatorului Statul Român prin Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere - S.A., înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.15003/27.07.2021; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 3712021 privind declanşarea procedurilor de 
expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti", sector 
Centura Nord km O + OOO-km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, 
Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, 
Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov; 

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

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
• Constituţia României; 
• Art. 28 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (14), art. 293 din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările 
şi completările ulterioare; 



În temeiul art.139 alin. (3) lit.g) 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. - Se aprobă trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al oraşului 
Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea 1n domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor · Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de 
interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centura 
Nord km 0+000 - km 52+770", conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. - Predarea - preluarea imobilelor prevăzute în anexă se va face pe bază de 
protocol încheiat între părţi. 

Art. 3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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 ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRET AR GENERAL, 




