
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
W~b:.~-pri~ariabu,tea.r~ .. ,,,, 

HOTĂRĂREA NR.38 
din 26 februarie 2021 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea pentru imobilele 
situate în Buftea, judeţ Ilfov, TB, P 140, identificat cu NC 56820 (lot 2) şi NC 56821 

(lot 3) ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe Alexandru, viceprimarul 

oraşului Buftea; 
■ Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, 

Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize şi Direcţia Economică; 
■ Adresa d-lui Tudor Daniel, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

3885/25.02.2021, referitor la înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilelor 
situate în Buftea, T 8, p 140; 

■ Adresa nr. 111 /24.02.2021 a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, referitor la 
neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului; 

■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 

În conformitate cu : 
■ Prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2), lit. (c), alin. (14) din Codul administrativ 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Oraşul Buftea 
pentru imobil situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, înscris în Cartea Funciară cu nr. 56820, 
identificat cu nr. cadastral 56820 · teren în suprafaţă de 447 mp şi pentru imobilul înscris 
în Cartea Funciară cu nr. 56821 - teren în suprafaţă de 103 mp (drum de acces), aflate în 
situl şi în zona de protecţie a sitului arheologic/monument istoric "Situl arheologic de la 
Buftea, în punct la Cârna, pe malul vestic al lacului Buftea", având cod RAN : 100585.06, 
cod LMI 2015: IF-l-s-A-15135, poz. 13. 



Art. 2. - Neexercitarea dreptului de preemţiune are valabilitate pentru întregul an 
calendaristic 2021, inclusiv pentru situaţiile în care imobilul este vândut de mai multe ori. 

Art. 3. - Secretarul 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, persoanelor interesate şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 
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