
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV , 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1,Te/: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: pri nwriabu {tea@primariabu(lea. ro 
Web: www-qrimariabuqea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 21 
din 29 Februarie 2012 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/31.10.2011- privind avizarea 
identificarii unor strazi ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi core/arii 

acestora cu poziţiile din H.G.930/2002 -Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Buftea 

Având în vedere: 
• Adresa nr. 17797/23.01.2012 a Institutiei Prefectului judeţului Ilfov ; 
• Expunerea de motive a domnului Stoica Ion, primarul oraşului Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Serviciului juridic ; 
• Prevederile art.47 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplină ; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 87/31.10.2011- privind avizarea identificarii unor 

strazi ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi core/arii acestora cu poziţiile din 
H. G. 93012002- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al oraşului Buftea; 
În temeiul art. 36 alin. (1 ), 2) alin.4 lit. d) şi ale 'art. 45 al in. (2) lit.e, din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată , 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Articol unic. 1. Se modifică titlul Hotarârii Consiliului Local nr. 87/31.10.2011 şi va 
avea urmatorul cuprins : 

« ........ privind avizarea elementelor de identificare a unor străzi ce aparţin domeniului 
public al oraşului Buftea şi corelarea acestora cu poziţiile din Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Buftea . » 

2. Se modifica art.1 din H.C.L. nr.87/2011, şi va avea următorul cuprins: 
"Se avizează elementele de identificare a unor străzi ce aparţin domeniului public al 

oraşului Buftea şi corelarea acestora cu poziţiile din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Buftea, rezultate conform planşe lor , anexele 1-16 ." 
3. Începând cu data prezentei art. 3 din Hotarârea Consiliului Local nr.87/2011 îşi 

încetează aplicabilitatea. 
4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 

prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor de 
specialitate, în ve tfti-ad~e ii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judetului Ilfov. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

87/31.10.2011- privind avizarea identificarii unor strazi ce aparţin domeniului public al 
oraşului Buftea şi core/arii acestora cu poziţiile din H.G. 93012002 -Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al oraşului Buftea 

Având în vedere adresa nr. 17797/ IN /23.01 .2012 a Institutiei Prefectului Judetului Ilfov 

este necesar să revenim asupra analizarii Hotărârii Consiliului Local nr.87/2011. 

Străzile pentru care este necesară realizarea cadastrării se regăsesc în Inventarul 

domeniului public al oraşului Buftea aprobat prin H.G.930/2002. 

Cadastrarea străzilor menţionate în hotărâre este absolut necesară în 

vederea implementării proiectului cu finanţare externă - Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 

urbani de creştere, Domeniul de interventie 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană 

P.I.D.U., aprobat prin H.C.L. nr.21/25.02.2010. 

Plansele cu masuratorile şi datele de identificare din H.G.930/2002 -

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, vor fi avizate de către 

Consiliul Local Buftea. 

Potrivit art.36, alin.1), 2), alin.4) lit.d, din legea administratiei publ ice locale 

nr.215/2001 (republicată), Consiliul Local, în limitele competenţei sale, aprobă si asigură 

conditiile necesare, în vederea realizării lucrărilor de investitii de interes local. 

In baza celor expuse mai sus, supun aprobării Consiliului Local Buftea proiectul de 

hotărâre privind: 

• modificarea H.C.L. nr. 87/31.1 O. 2011 privind avizarea identificării unor 

străzi ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi corelării acestora 

cu poziţiile din H.G.930/2002 - Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Buftea. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

87/31.10.2011- privind avizarea identificârii unor strâzi ce aparţin domeniului public al 
oraşului Buftea şi corelârii acestora cu poziţiile din H. G.930/2002- Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al oraşului Buftea 

Având în vedere adresa nr. 17797/ IN /23.01 .2012 a Institutiei Prefectului Judetului Ilfov 
este necesar să revenim asupra analizării Hotărârii Consiliului Local nr.87/2011 . 

Străzile pentru care este necesară realizarea cadastrării se regăsesc în Inventarul 
domeniului public al oraşului Buftea aprobat prin H.G. 930/2002. 

In vederea cadastrarii strazilor s-au facut măsurători , s-au identificat si corelat cu 
pozitiile din H.G.930/2002 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului publ ic al oraşului 
Buftea. 

Cadastrarea străzilor mentionate în hotărâre este absolut necesară în vederea , 
implementării proiectului cu finanţare externă - Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, 
Domeniul de interventie 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană P.I.D.U., aprobat prin 
H.C.L. nr.21/25.02.2010. 

Planşele cu măsurătorile şi datele de identificare din H.G.930/2002 - inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, vor fi avizate de către Consiliul 
Local Buftea. 

Potrivit art.36, alin.1 ), 2), alin.4) lit.d , din legea administratiei publice locale 
nr.215/2001 (republicată) , Consiliul Local, în limitele competenţei sale, aprobă si asigură 
conditiile necesare, în vederea realizării lucrărilor de investitii de interes local. 

In baza celor expuse mai sus, supun aprobării Consiliului Local Buftea proiectul de 
hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 87/31.1 O. 2011 privind avizarea identificării unor 
străzi ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi corelării acestora cu poziţiile 
din H.G.930/2002 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 

Buftea astfel cum este prezentat: 
- modificarea titlului Hotărârii nr. 87/31 .10.2011 care va avea următorul conţinut: 
• « 00 .. 00 .. privind avizarea elementelor de identificare a unor străzi ce aparţin 

domeniului public al oraşului Buftea şi corelarea acestora cu poziţiile din Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al oraşului Buftea . » 

• aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.87/2011 şi va avea 
urmatorul continut: 

« Art .1. Se avizează elementele de identificare a unor străzi ce aparţ in domeniului 
public al oraşului Buftea şi corelarea acestora cu poziţiile din Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Buftea, rezultate conform planşelor, anexele 1-16. » 

• Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.87/2011 îş i încetează aplicabilitatea. 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSTITUŢIA PREFECTULUI- JUDEŢUL ILFOV 

SERVICIUl ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ lOCAlĂ 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.17309 

Către 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 

Nr. 17797/IN 

Data .. !!J ..... Q./, .. tQ(Jw .. 

Ca urmare a controlului de legalitate efectuat în conformitate cu prevederile art. 19 
alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, asupra actului administrativ transmis de 
dumneavoastră cu adresa nr. 17/08.11.2011 şi înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţului 
Ilfov cu nr. 17797/14.11.2011, vă comunicăm următoarele: 

Referitor la Hotărârea nr. 87/31.10.2011 prin care se aprobă modificarea 
elementelor de Identificare a unor străzi ce apartin domeniului public al oraşului Buftea şi 
corelării acestora cu poziţiile din HGR 930/2002 -Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Buftea, vă solicităm revocarea acesteia din următoarele 
considerente: 

- au fost încăicate prevederiie Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică iegisidtivd 

la elaborarea actelor normative, existând neconcordanţă între titlul actului administrativ şi 
conţinutul acestuia; 

- modificările poziţiilor din cuprinsul inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public trebuie trecute în corpul hotărârii consiliului local, cu precizarea că 
modificările/abrogările/completările aduse inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Buftea se raportează la inventarul aprobat anterior prin hotărâre a 
consiliului local şi nu la HGR 930/2003. 

Totodată, vă solicităm ca la adoptarea unei noi hotărâri să aveţi în vedere adresa 
nr. 9988/FN/14.06.2010, prin care v-am comunicat regulile, transmise de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, care trebuie respectate la adoptarea actelor administrative ce 
vor sta la baza proiectelor de hotărâri ale Guvernului. 

În cazul în care nu veţi răspunde solicitărilor noastre în următoarea şedinţă, dar nu 
mai târziu de 30 de zile de la primirea prezentei, vom ataca hotărârea la instanţa de 
contencios administrativ. 

DA 

Str. Smârdan, nr.3, 030071 Sector 3, Bucureşti, Tel: 021 311 2862 Fax: 021 311 2486, 
E-mail: prefect@prefecturailfov .ro, relatiicupublicul@prefecturailfov. ro, Web: www. prefecturailfov. ro 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
87/31.10.2011- privind avizarea identificarii unor strazi ce aparţin domeniului 
public al oraşului Buftea şi core/arii acestora cu poziţiile din H.G.93012002-
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

ÎNTRUN!TĂ ÎN ŞEDINŢA SA DIN ...... 29.03.2012 ........................... . 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ........................................................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
87/31.10.2011- privind aviz a rea identificârii unor strazi ce aparţin domeniului 
public al oraşului Buftea şi core/arii acestora cu poziţiile din H.G.930/2002-
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII/DIVERGENŢE ......................................... . 

' 
\ 

PREŞ~RINT~PE COMISIE, 
\1\ \,~\"'V 
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ROMÂNIA <,f]i~i-1 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.87 
r;_ din 31 Octombrie 2011 

~·ind avizaraa ieteRtifiGării- unor străzi ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi 
corelării acestora cu poziţiile din H.G.930/2002 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

~ Expunerea de motive a domnului Stoica Ion, primarul oraşului Buftea ; 
~ Raportul de specialitate al Serviciului I.A.P.I. ; 
~ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 
~ Plansele cu masuratorile cadastrale conform Anexelor 1-16 ; 
~ Hotarârea Consiliu lui Local nr. 21/25.02.2010 privind participarea Consiliului Local al oraşului 

Buftea în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ilfov cu Proiectul " Planul Integral de Dezvoltare 
Urbana a oraşului Buftea" în cadrul Programului Operaţional Regional Axa 1- Sprijinirea 
dezvoltarii durabile a oraşelor poli urbani de cercetare, Domeniul major de investiţie 1.1-
Pianur! integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul :· Poli de dezvoltare urbana". 

În temeiul art. 36 alin . (î), 2) alin.4 lit. d) şi ale art. 45 alin. (2) lit.e, din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicata, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aproba modificarea elementelor de identificare a unor strazi ce aparţin domeniului 
public al oraşu lui Buftea şi corelarii acestora cu poziţiile din H.G.930/2002 - Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Buftea, rezultate conform anexelor 1-16 la prezenta hotarâre. 

Art. 2 ( 1) Cadastrarea strazilor mentionate în Anexele 1-16, este necesara în vederea 
implementarii proiectului cu finantare externa - « Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor -poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 
1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană"- P.I.D.U. 

(2) Anexele 1-16 fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art. 3 Pe data prezentei hotarâri ,se modifica în mod corespunzator Hotarârile Consiliului Local 

al oraşului Buftea referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
oraşului Buftea, precum şi finalizarea procedurilor de modificare a Hotarârii de Guvern privind -
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşul ui Buftea, prin intermediul Consiliului 
Judeţean Ilfov. 

Art. 4 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţa publica a prevederilor 
prezentei hotarâri şi comunicarea acesteia serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire 
şi Institutiei Prefectului. 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotarare pri\·ind: 

A\'izarea identificarii unor strazi ce apartin domeniului public al orasului Buftea si 

corelarii acestora cu pozitiile din H.G.930/2002 -inventarul bunurilor care apar1in 

domeniului public al orasului Buftea. 

In vederea cadastrarii au fost masurate, identificate si corelate cu pozitiile din H.G.93012002-

inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buftea urmatoarele strazi: 

j Nr. 1 Denumire strada Pozitia din H.G.930/2002 Suprafata Suprafata 
· Cl1 .. definita in masurata a 

! 

. 

! 

' 

1. Strada !on Vlad -tronson l 

2 Strada Ion Vlad -tronson 2 

" , Strada Aviatiei ~. 
1 

! 
4. Intrarea Caisilor 

5. Intrarea Platanului 
6. . Strada Milano 
7. Strada Ro vine 
8. Strada Panselelor 

9. 1 Strada Luminii 

10.1 Strada Rasaritului 

1 1. ] Strada .'\pusului 
i 

12. ! Strada Tartasesti 

13. , Strada Luminisului 
14. ! Strada Sticlariei 
15. Strada F re ziei 
16. Strada Ficusului 

j Pg.40, poz.25: su.l3 

' 
Pg.40, poz.25. str.l3 

Pg.40. poz.l2. str.3 .444 
Pg.40. poz. Il. str.345 

1 Pg.39, poz.58, Intrarea 
J Bucuresti -Targoy·iste 

Pg.40. poz.22, str.499 

Pg.40, poz.9, str.293 
Pg.40, poz.27, str.42 
Pg.39, poz.60. Drum Lac 
Buciumeni -Atarnati 

Pg.38, poz.l8, str. Fulger 

1 
(pat1tal) 

1 Pg.39, poz.56, pag.47, 

1 

poz.58,str.Rasaritului 
(pat1ial) 

. Pg.39, poz.56. pag.47, 
1 poz.58.str.Rasaritului 

1 (partial) . _ 
1 Pg.39, poz.56, pag.47. 
1 poz.58,str.Rasaritului 
' (partial) 

. Pg.40, poz.4, str.277 
' Pg.40. poz.2, str.204 

Pg.38. poz.27. str.Merisori 
1 Pg.40, poz.l4, str.352 

H.G.930/2002 strazii 
10.520 mp 4.395 mp ' ; 

i 
10.520 mp 6.449 mp 

15.200 mp 15.377 mp : 
! i 

' 10.329 mp ! 620 mp 1 

1 

' _j 

920 mp 864 mp 
1.200 mp 1.149 mp 

800 mp 673 mp 
6.420 mp 4.670 mp ! 

1 i i 

1 

16.158 mp ' 2.158 mp 
1 1 

! 1 

4.000 mp 573 mp 

4.000 mp 2.451 mp 

4.000 mp 874 mp 

3.080 mp 2.893 mp 
1.480 mp 1.507 mp 
1.640 mp 1.640 mp 
2.400 mp i 2.348 mp 

Cadastrarea strazilor mai sus mentionate este necesara in Yederea implementarii proiectelor cu 

finantare externa ce fac obiectul proiectului P.I.D.V.(Pianuri Integrate de Dezvoltare Lrbana). 



Plansele cu masuratorile si datele de identificare din H.G.930/2002 -inventarul bunurilor care 

apartin domeniului public al orasului Buftea, \Or fi a\izate de catre Consiliului Local Buftea si 

vor fi anexe la prezentul referat de specialitate 

In conformitate cu legea administratiei publice locale nr.215/2000 (republicata), sectiunea 

2 privind atributiile consiliului local, potrivit art.36, alt.4, lit.a. Consiliul Local, in limitele 

competentei sale, pentru lucrarile de investitii de interes locaL aproba si asigura conditiile 

necesare, in vederea realizarii acestora. 

In baza celor expuse mai sus supun, proiectul de hotarare privind avizarea identificarii unor 

strazi ce apartin domeniului public al orasului Buftea si corelarii acestora cu pozitiile din 

H.G.930/2002 -inventarul bunurilor care apartin domemiului public al orasului Buftea, 

aparobarii Consiliului Local Buftea. 

Sef serviciu l.A.P.I 

Yiorica Tu~brac'he 
i . 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind avizarea identificârii unor străzi ce aparţin domeniului public al 
oraşului Buftea şi corelârii acestora cu pozitiile din H.G.930/2002 -Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al oraşului Buftea 

In vederea cadastrarii au fost masurate, identificate si corelate cu pozitiile din H.G.930/2002-

inventarul bunurilor care apartin domeniului public al oraşului Buftea următoarele străzi: 

Nr. j Denumire strada 
crt. ' 

i 
1. i Strada Ion Vlad -tronson 1 

2 Strada Ion Vlad -tronson 2 

3. Strada A Yiatiei 

4. Intrarea Cai si lor 

5. Intrarea Platanului 
6. Strada Milano 
7. Strada Ravine 
8. 1 Strada Panselelor 

1 

9. l Strada Luminii 
1 

10. i Strada Rasaritului 
' 
1 

1 

Il. Strada Apusului 

12. Strada T at1asesti 

' 

13. i Strada Luminisului 
14. Strada Sticlariei 
15. Strada Freziei 
16. [ Strada Ficusului 

Pozitia din H.G.930/2002 

' Pg.40. poz.25, str.13 

-
Pg.40, poz.25, str.13 

Pg.40, poz. 12, str.3.444 
Pg.40. poz. 1 1, str.345 
Pg.39. poz.58, Intrarea 
Bucuresti -Targoviste 
Pg.40, poz.22, str.499 
Pg.40, poz.9, str.293 
Pg.40, poz.27, str.42 
Pg.39, poz.60, Drum Lac 
Buciumeni -Atamati 
Pg.38, poz.18, str. Fulger 
(pat1ial) 
Pg.39, poz.56, pag.47. 
poz. 58.str.Rasaritul ui 
(partial) 
Pg.39, poz.56, pag.47. 

t poz.58,str.Rasaritului 
(partial) 

1 (pa11ial) 
+ 

1 

Pg.39, poz.56, pag.47, 
poz.S 8 .str. Rasaritului 

1 Pg.40, poz.4, str.277 
· Pg.40. poz.2, str.204 
i Pg.38. poz.27, str.Merisori 

1 Pg.40. poz.l4, str.352 

Suprafata Suprafata 
definita in masurata a 
H.G.930/2002 strazii 
10.520 mp 4.395 mp 

10.520 mp 6.449 mp 

15.200 mp 15.377 mp 

10.329 mp 620 mp 

1 

920 mp 
' 

864 mp i 
1.200 mp 1.149 mp ' 

1 

800 mp 673 mp i 
6.420 mp 

i 
4.670 mp i 

1 

' 
16.158 mp 1 2.158 mp 

i 

1 

4.000 mp 1 573 mp 
1 

1 

1 ' 

4.000 mp 2.451mp 

! 4.000 mp 874 mp 

i 
i 

3.080 mp 1 2.893 mp i 
1.480 mp 1 1.507 mp 1 

1.640 mp i 1.640 mp i 
i 2.400 mp 1 2.348 mp ! 

1 

Cadastrarea străzilor mai sus mentionate este necesară în vederea implementării proiectului cu 
finantare externă - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1-Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor -poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1- Planuri 
integrate de dezvoltare urbană P.I.D.U., aprobat prin H.C.L. nr.21/25 02.2010. 

Plansele cu masuratorile şi datele de identificare din H.G.930/2002 - inventarul bunurilor 

care apartin domeniului public al oraşului Buftea, vor fi avizate de către Consiliul Local Buftea si vor fi 

anexate la prezenta hotărâre. 



Potrivit art.36, alin.1), 2), alinA) lit.d, din legea administratiei publice locale nr.215/2001 

(republicata), Consiliul Local, În limitele competentei sale, aproba si asigura conditiile necesare, În 

vederea realizarii lucrarilor de investitii de interes local. 

In baza celor expuse mai sus, supun aprobarii Consiliului Local Buftea proiectul de hotarâre 

privind << avizarea identificării unor străzi ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi 

corelării acestora cu pozitiile din H.G.930/2002 - inventam! bunurilor care apartin domeniului 
' ' 

public al oraşului Buftea << • 
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Str. Ion Vlad 
(Tronson 1) 

1 dentificare in H. G-930/2002 
Pg- 40, Pozitia-25 Str. 13 
Suprafata totala masurata (tronson 1) = 4395 mp 

. . . 
·- .,:~~~=-·.··.::-.·.3. ~:·- ··::~·-~ ;:; ---=-=~~-~ -~r•: 
Diferenta de suprafata se afla in tronsonul 2 c 
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-::.,e-'-1;. ....:,'b>s" 8 +,co 
$<$'$ ' 

28 ·" o. 
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+ -t~~ G-"_._, + + le 

'7 -{ ~ -.~ .... "" ( ..;c<e• :1. ~ o' •' 
-<ţ"i.~ 

._, ",, 
"" 9 " ' o· ,ClJ\\ • Inventar de coordonate s"· 1 

1 
~ ... (,~ (\"). 

Sistem de proiectie Stereografic 1970 1 26 
10 ~o" 1 

b~;"> Nr.ot. Elml Nlml D(i,i+1) ,,o 
1 1 o o' "" 573158.00 340679.74 56.81 <r,:.- ~,c.~ ,q 

-~' i 
2 573123.63 340724.97 27.40 'V ..._';" Î'\ Il o,, ' o ... 1 

~ 
/ -~ 573107.11 340746.83 26.98 "./ ~'\'-' ' 

4 ' \c ,, 573091.03 340768.49 7.87 " ... ~' t>.,\J\')" 
~ 573097.35 340773.18 71.29 "" ..;c 12 ,}' 
6 573139.56 340715.73 64.34 ~ 

' ~"0- ~\ 
1 

7 573179.58 340665.36 56.28 ~c:~--
\ 

~ 8 •.") 573213.07 340620.12 54.69 ' q ! ~'i_..-
--1-573246.20 340576.61 12.45 

1 
1 ~ t><,\3 • 

10 t>.().'Î~ 
.. u'D-Q. ':\v' ' 1~ 573252.74 340566.02 26.24 ..ţ.'\. <,X> 

11 573268.29 340544.88 28.18 .• o '" s"""'~ 1 

12 ~.;;,'-' 7" ' 573285.54 340522.60 36.74 -·' 
i 

1~ 573307.51 340493.15 18.59 5 

1 14 573318.88 340478.44 8.04 ~o,<:> c-<fC, 

"' 15. 573323.37 340471.77 58.07 
o . o· ! 

~...,c.cc: c' i 
1R 573358.21 340425.32 51.80 ..;c< ' 1 

17 573393.16 340379.29 11.28 ... 1 

1R 573383.98 340372.73 1307 " 
o,S" 

1 '" -Ta- 573376 38_ .;l40383 36 19.20 , ~o c..:-"'-' 
-, _,, )6 '•'\ c a'" 1 

573367.59 340396.97 26.01 o· 

~( 
1 

?1 573352.16 340417.91 26.10 ,~ 2! "'o,'t-\. ic "'-' 22 573335.51 340438.01 54.75 
' q.i" o'· le 

n 573303.54 340482.46 27 37 T ~<.c,'~>+ fc .o 
24 573286.98 340504.25 56.25 "'' c "" ,, 

~"1§0~ ?~ i ' 573254.46 340550.14 27.07 
26 573238 07 340571.68 27.21 1 ~c~ 19 1-
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..;::.' \i::<" 18 \~-- co<t-"' 

?R 573205.60 340615.50 27.07 c.,'D-0 \ -<;'b"c 

29 573189.47 340637.24 27.20 ..;c' s"· 
~n 573173.27 340659.09 25.68 i 

57~100 57~200 5 7~300 51-5400 



57j500 
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Str. Ion Vlad 
(Tronson 2) 

57j750 

Identificare in H.G-930/2002 
Pg- 40. Pozitia-25. Str. 13 
Suprafata totala masurata = 6449 mp 
Suprafata din acte = 10520 mp 
Diferenta de suprafata se afla in tonson 1 
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Str Aviatiei 

Identificare in H G-930/2002 
Pg- 40, Pozitia-12, Str. 3444, Pg- 40, Pozitia·11, Str 34S 
Suprafata totala masurata= 15377 mp 
Suprafata din acte = 15200 mp 
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57 500 

INTRAREA CAISILOR 

Identificare in H.G-930/2002 
Pg- 39, Pozitia-58, INTR Buc-Targoviste 
Suprafata totala masurata = 620 mp 
Suprafata din acte = 10329 mp 
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lnt. Platanului 
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Identificare in H.G-930/2002 
Pg- 40, Pozitia-22, Str. 499 
Suprafata totala masurata = 864 mp 
Suprafata din acte = 920 mp 
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21 

i6 
'J 

1 :'(1 

L_____ 

-~~--- -------- . ·------- ~----
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8 
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r------------·rn_v_e~nt~a-r'd-e~c~oo~r~d~o-na~t~e--------------

Sistem de proiectie StereoQraflc 19t0 g 
Nr. pt. Elml Nlml ,. D(i.i+1) ~ 

1 575388.87 341375.87 f 3342 1M 

2 575413.92 341397.991 7.10 f- 3 575419.27 341402.64 i 19.62 
4 575433.96 341415.66' 4.06 
5 575431.21 341418.69 20.04 ' --~~---~~~~+----~U3~~~-----~~ 
6 575416.57 341405.08 11.80 
7 575407.04 341398.13 16.68 
8 575394.75 341386.84 20.10 
9 575379.86 341373.34 11.531 

1 o 575371.30 341365.62 ' 19.50 
______ _1_1_- 575356.59 --~ 352.82 J·-------'4'!...1/'06"-ii 

12 5!535343 341350.26. 1 321 
13 575353.19 341348.971 17.36 

r----~1':4+----':5C'7C'5":33"-'9~·.c':'9"'-1 +- 341337.781 -----~23~.~74'--~ 
15 57532192 341322.291 32.31. 
16 575296.81 341301.95' 39.22' 

f------"c17'+ __ ·575266.481 341277.08 -~~~3.c':'"72~' 1 
181 575268.14 341273.76 20.551 

1 19 575284 18 34 P8~6~.6L1'J'----~2~2~4~4'-jl 
' 20 575301.97 341300.29 f------"'3c'--1.],t03o..:l 
ir--__ -::_~2;1,_+r----~_y5~'L7:-:5ţ3~2'-'5; .... 4'-'4~;·~~~>!3':4"'1,;"3~2~o':.5~s~·-----.15.99[ 
L___ 22 575337.63! 341330.93 21 630 
1 23 575353.90. 341345.191 465?.J 

5754'-'0COD _________________ _j 
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Identificare in H.G-930/2002 
Pg- 40, Pozitia-.27, Str. 42 
Suprafata totala masurata = 673 mp 
Suprafata din acte = 800 mp 
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Inventar de coordonate 
Sistem de proiectie Stereograf1c 1970 

. ELI11] _____ _,N"'l"m"L __ + _ _,D"'("'i.c:i+_,1L..--i 
574318 87 337566.11 32 02 
574330.70 337595.86 15.45 
574336.38 337610.23 25.92 
574346.68 337634.02 4.12 
574343.56 337636.72 14.84 
57433741 337623.22 29.99 
574325.55 337595.67 13.32 
574320.35 33758340 16.81 
574313.58 337568.02 29.13 
574302.33 337541.15 27.00 
574291.61 337516.37 6.32 
57429745 337513.97 56.371 

57~350 



:::>tr IVtllano '' 

1 dentificare in H. G-930/2002 
1 Pg- 40, Pozitia-9, Str. 293 
1 

Suprafata totala masurata= 114-9 mp 1 

Suprafata din acte = 1200 mp 
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1 Inventar de coordonate .=-! 1 

Sistem de proiectie Stereografic 1970 ' 
Nr. pt. E[m] N[m] D(i.i+1) 

1 574439.76 337381.46 37.16 
1 2 574464.38 337409.30 13.97 

3 574451.26 337414.10 2705 

1 
4 574433.55 337393.66 61.63 

1 5 574392.39 337347.79 11.92 
6 574401.13 337339.67 ··~ 

1 

' 

7 574415.05 337354.68 24.44 1 

8 574431.68 337372.59 12.01 1 

571_400 57~500 
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