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HOTĂRÂREA NR. 45 
Din 31 martie 2022 

privind propunerea schimbării destinaţiei Imobilului construcţie C1, situat în oraşul Buftea, 
strada Eroilor, nr.52 

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 Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi Biroul 

Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
■ Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de Dezvoltare 

Comunitară; 
■ Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie; 
■ Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil - Legea nr. 
287 /2009 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 
112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative -
teritoriale, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 5819/2016 privind aprobarea 
procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a 

. instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare 
acordării acestuia şi ale art. 129 alin. (2) lit. c), art. 287 lit. b) art. 361 alin. 2)-4) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - (1) Se aprobă propunerea schimbării destinaţiei imobilului construcţie C1 nr. 
cadastral 55722-C1 (5641 ), înscris în Cartea Funciară nr. 55722 în suprafaţă de 398 mp, situat în 
oraşul Buftea, Strada Eroilor, nr. 52, judeţ Ilfov, pentru desfiinţarea corpului de clădire în scopul 
implementării/finalizării proiectului „Construireo unei infrastructuri noi pentru Învăţământul 
preşcolar-Creşci!Grcldiniţă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfiinţarea corpului 
vechi (C1) al Grădiniţei Nr. 5, U.A. T. oraş Buftea, Judeţul Ilfov"- SMIS 123835. 

(2) - Pentru realizarea proiectului „Construirea unei infrastructuri noi pentru Învăţământul 
preşcalar-Creşă!Grădlnlţă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfiinţarea corpului 
vechi (C1) al Grădiniţei Nr. 5, U.A. T. oraş Buftea, Judeţul Ilfov"- SM/S 123835, Ministerul Educaţiei 
Naţionale a emis avizul favorabil nr. 389/2018. 

Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 1 construcţia C1, nr. cadastral 55722, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 55722, trece din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea. 



Art.3. - Se împuterniceşte Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea să dispună măsurile 
necesare şi să semneze documentele cu implicaţie ce se vor încheia ca urmare a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.4. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri 

Art.5. - Secretarul general al 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, Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, Ministerului 
Educaţiei şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

PREŞEDIH 
Contrasemnează, 

SECRET AR GENERAL, 




