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HOTĂRÂREA NR. 143 
din 12.12.2012 

privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de 
Investiţii- C.N.I. S.A. a terenului în suprafaţă de 3300 mp situat în 
oraşul Buftea, str. Scolii, nr.1, CV3 P.131/1 pe durata construirii 

obiectivului " Sală de Sport " 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 
• Expunerea de motive prin care domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea, 

propune transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de I nvest iţii- C.N.I. S.A. a 
terenului în suprafaţă de 3300 mp situat în oraşul Buftea, Str. Scolii , nr.1, CV3 P.131/1 pe 
durata construirii obiectivului " Sală de Sport "; 

• Raportul de specialitate al Serviciului de Achiziţii Publice şi Investi ţii ; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consi liului local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu prevederile art. 36,alin . (1), alin. (2) lit. c), art.124 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completări le 

ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin .3 din Legea nr. 215/2001 a administraţi ei publice loca·le, 

republicată , cu modificările şi completări l e ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului - teren în suprafaţă 
de 3300 mp, situat în o raşu l Buftea , str. Scolii , nr.1, CV3 P.131 /1, identificat potrivit 
Planului de amplasament şi delimitare a corpu lui de proprietate , a Cărţii Funciare nr. 4015, 
număr cadastral 3611 , anexate la prezenta hotărâre . 

Art. 2 Terenul identificat la art.1 face parte din domeniul public al oraşului Buftea 
şi se transmite în folosinţă gratuită S. C. Companiei Naţionale de Investi ţii S.A. , pe durata 
rea lizării construcţiei "Sala de Sport". 

Art. 3 (1) Consi liul local al Oraşului Buftea se angajează să asigure financiar 
sistematizarea pe verticală , dacă este cazul, precum şi racordurile la util ităţi pentru 
construcţia obiectivului " Sală de Sport ". 

(2) După finalizarea construcţiei "Sala de Sport", Consiliul local al Oraşului 
Buftea, se angajează să asigure întreţinerea construcţiei pe toată durata existenţei 
acesteia . 

Art. 4. (1 )Predarea suprafeţei de teren prevăzută la art.1 catre C. N.l. S.A se va 
realiza pe bază de protocol de predare - primire între cele două instituţi i. Se 



imputerniceste domnul Viceprimar al Orasului Buftea , sa semneze protocolul de predare 
primire. 

(2) La finalizarea lucrarilor, terenul si contructia realizata (" Sala de Sport") 
vor fi preluate de catre Consiliul Local Buftea pe baza de protocol de la C. N.l. S.A 

Art. 5. lncepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari , isi inceteaza 
aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local nr. 31/30 martie 2009. 

Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate , instituţiilor interesate, Companiei Naţionale de Investiţii - şi 

Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasem nează, 

~· 
ŞTEFAN ALINA 


