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HOTĂRÂREA NR.152 
din 26 octombrie 2021 

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Buftea cu imobil teren în suprafaţă de 888 mp, situat în Judeţ Ilfov, oraş Buftea, 

Aleea Şcolii, Bloc 8 cu destinaţia de parc 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, 

viceprimarul oraşului Buftea; 
■ Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru ; 
■ Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, Anexa nr. 2, 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea; 

■ 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) şi (2) lit. b), lit. (c) art. 286 alin. 

(1 ), alin. (4), art. 287, art. 289, art.357 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale Legii nr. 7/1996 privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. · Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Buftea, însuşit prin Hotărârea Consiliului local nr.19/2002 privind 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 49/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu imobil teren în suprafaţă de 888 mp, situat în Judeţ Ilfov, 
oraş Buftea, Aleea Şcolii, Bloc 8 cu destinaţia de parc, astfel: 

1. La anexa reprezentând „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Buftea", Secţiunea XIV „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului 
public cu terenurile aferente", după poziţia nr. 62 se introduce o nouă poziţie cu nr. 63, 
având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. · Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate, vor 
asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 



fil!.:l:. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri, comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 




