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HOTĂRÂREA NR. 54 
din 31 martie 2021 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 17/29.01.2021 

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 Cadastru; 
■ Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 17 /29.01 .2021 privind modificarea datelor de 
identificare a unui bun aflat în domeniul privat al unităţii administrativ · teritoriale 
oraşul Buftea; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27 /2008 privind completarea anexei nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005 privind atestarea domeniului privat al oraşului 
Buftea, cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu ; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c), alin. (14), art.357 
alin. (4) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil al României, ale Legii nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, 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, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. · Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 
17/29.01.2021 în sensul eliminării nr. cadastral la poziţia S2, devenind astfel: ,.S2 = 329 mp 
situat în B.dul Mihai Eminescu, nr. 96", în vederea recepţionării documentaţiei cadastrale a 
imobilului situat în unitatea administrativ teritorială Buftea. 

Art.2. · Serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului oraşului 
Buftea vor asigura ducerea 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 şi Instituţiei Prefectului · judeţul Ilfov. 
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