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HOT ĂRÂREA NR.132 
Din 29 Noiembrie 201 2 

privind darea în fo losinţă g ratuită a unui spaţiu către Oficiul de Cadastru 
ş i Publicitate Imob ilia ră - Ilfov 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniu Public, Privat, Comercial prin care 

se propune darea în folos inţă gratuită către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi liară -
Ilfov, a unui spaţiu situat în oraşul Buftea, Pi aţa Mihai Eminescu nr.1; 

• Adresa nr.19209 C /08.11 .2012 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobil ia ră Ilfov, 
înreg istrată la Registratura Primă rie i o raşului Buftea cu nr. 13782/09.11 .201 2, prin care 
so licită un spaţiu pentru funcţiona rea unui birou de cadastru ş i publicitate imobilia ră/bi rou de 
re laţii cu publicul ; 

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului ş i urbanism; 
• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disc ip lin ă ; 

În conformitate cu prevederile art. 874 alin .1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , 
republicată, cu mod ificările ş i comp letările ulterioare ş i ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, 
republicată , a administratiei publice locale; 

În temeiul art. 36 alin .' (2) lit. c) coroborat cu alin . (5), lit. a) şi ale art. 45 alin . (3) din Legea 
nr. 215/2001, republicată , a adm i nistraţiei publice locale, 

H OTĂ RĂ Ş T E 

Art. 1. - (1) Se a probă darea în fo l os inţă g ratuită, pentru o perioadă de 5 ani către 
Oficiul de Cadastru ş i Publicitate Imo bilia ră- Ilfov a spaţiului în suprafaţă de 9,5 mp, situat în 
imobilul din Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, nr.1, Parter, judeţ Ilfov, pentru funcţi ona rea unui 
birou de cadastru ş i publicitate imobiliară/birou de re laţii cu publicul. 

(2) Dreptul de fo losinţă g ratuită al Oficiului de Cadastru ş i Publicitate Imobiliară 
Ilfov asupra spaţiului primit potrivit art . 1 încetează dacă se constată că imobilul nu este 
utilizat în conformitate cu destinaţ i a lui. 

Art. 2. - lmobilul clădire face parte din domeniul public al oraşului Buftea, identificat cu 
număr cadastral 50441 , înscris în cartea Funciară a UAT Buftea cu număr 50441 ,CV 23, P 
1969. 

Art. 3. - Se aprobă încheierea contractului de comodat pentru spaţ i ul prevăzut la art.1 ş i 
se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe - Primarul oraşului Buftea pentru semnarea 
contractului . 

Art. 4. -Secretarul o raşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotă râ ri , primarului 
Oraşului B_uftea, serviciilor de specialitate, Oficiului de Cadastru ş i Publicitate Imobilia ră Ilfov 
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