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HOTĂRÂREA NR. 46 
din 31 martie 2021 

privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare al Primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
■ Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Turism şi Agricultură; 
■ Art. 15 din Regulamentul de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite 

în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/16.02.2010, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Hotărârile Consiliului Local nr. 102/30.05.2018 şi nr. 87 /30.06.2020 privind aprobarea 
listei de prioritate În vederea atribuirii de terenuri În baza Legii nr. 1512003; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Normei metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art. 129 
alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) cu referire la art. 5 lit. cc) şi al art. 196 alin. (1) lit. 
(a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită 
a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 
15/2003, acordat în baza Hotărârilor Consiliului local nr. 102/30.05.2018 şi nr. 87/30.06.2020, a 
beneficiarilor prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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 ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

. GRESOIU NICUŞOR•COSMIN 

l4-

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

.-~~~:qr 



ANEXA LA HCL nr.46131.03.2021 

NR. 
NUME SI PRENUME ART. 

1 GHILE PETRUŢA-IULIANA 

2 VOICA ALBERTO-ROMARIO 

3 ABRAMOV LENUŢA 

4 BLĂNARU ELENA 

5 CHIRIAC ELENA-DANIELA 

6 CRISTINEL VIOREL-IONUT 

7 LAŢU BOGDAN-MARIAN 

8 NEGOIŢĂ OVIDIU 

9 SANDU GINA-CRISTINA 

10 VLĂSCEANU BOGDAN 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GRESOI.U NICUŞOR-COSMIN 
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HCL de aprobare 

102/30.05.2018 

102/30.05.2018 

87 /30.06.2020 

87 /30.06.2020 

87 /30.06.2020 

87 /30.06.2020 

87 /30.06.2020 

87 /30.06.2020 

87 /30.06.2020 

87 /30.06.2020 

NR.CONTRACT 

31 /22.06.2018 

26/20.06.2018 

Neprezentat în vederea 
semnarii contractului 

Neprezentat în vederea 
semnarii contractului 

Neprezentat în vederea 
semnarii contractului 

Neprezentat în vederea 
semnarH contractului 

Neprezentat în vederea 
semnarH contractului 

Neprezentat în vederea 
semnarii contractului 

Neprezentat în vederea 
semnarU contractului 

Neprezentat în vederea 
semnar;; contractului 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHE/)IANA · 7,H~ELA 
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