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HOTĂRÂREA NR. 170 
din 26 noiembrie 2021 

privind punerea la dispoziţia proiectului Realizare SPAU, conductă de refulare şi reţea 
canalizare menajeră în cartierul de tineri, localitatea Buftea, judeţul Ilfov a unui bun 

imobil teren în vederea amplasării unei staţii de pompare ape uzate 

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 Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 
Locativ, Autorizaţii şi Avize; 

• Adresa nr.105328/22.11.2021 a 5.C. Raja Constanţa 5.A. înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 23764/23.11. 2021; 

• Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 /2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu ; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.b), c), d), alin. (6) lit.(a), 

alin. (4) lit.(g), art. 297, art. 349, art. 350 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 şi ale Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.139 alin. (3) şi al art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. ( 1) Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului Realizare SPAU, conductă de 
refulare şi reţea canalizare menajeră în cartierul de tineri, localitatea Buftea, judeţul Ilfov 
a unui teren în suprafaţă de 10 mp din suprafaţa totală de 7588 mp ·str. Anemonelor, Oraşul 
Buftea, judeţul Ilfov, cu număr cadastral 61987 înscris în Cartea Funciară a UAT Buftea nr. 
61987, în vederea amplasării unei staţii de pompare ape uzate, realizat de către 5.C. Raja 
5.A. 

(2) Obiectivul de investiţii staţie de pompare monobloc, aferent proiectului, se va 
realiza pe imobilul teren prevăzut la alin. ( 1) care aparţine domeniului public al oraşului 
Buftea. 

Art. 2. Predarea · preluarea spaţiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate. 

Art.3. Primarul/viceprimarul Oraşului Buftea prin serviciile de specialitate vor lua 
toate măsurile considerate necesare pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 



Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri, primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, operatorului S.C. Raja 
Constanţa S.A. şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MĂCELARU ANDREEA - CORINA - LUCIANA ANG 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL, 

A 




