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HOTĂRÂREA NR. 157 
Din 27 Decembrie 2016 

privind trecerea unui imobil teren din domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea 
Consiliului local al oraşului Buftea, în domeniul public al statului, în vederea dării în 

administrare Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Domeniul Public, 

Privat; 
• Adresa Secretariatului General al Guvernului României nr.14382/21.11.2016, 

înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 25964/23.11.2016, prin care solicită 

adoptarea unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Buftea, 
în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov; 

• Adresa Ministerului Public Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, nr. 1696/X 
/2016/29.06.2016, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.13364/29.06.2016 şi 
adresa Ministerului Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
nr.158/IX/6/2016 din 23.06.2016; 

• Acordul Consiliului local exprimat în cadrul şedinţei din data de 29.07.2016 prin 
adresa nr.13364/01.08.2016; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, al Comisiei pentru Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului şi al Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (9) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) - Se aprobă trecerea unui imobil teren din domeniul public al oraşului 
Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea, în domeniul public al statului, 
în vederea dării în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru 
construirea unui sediu nou. 

(2) Imobilul prevăzut la alin.1 ), în suprafaţă de 1869 mp, este situat în oraşul 
Buftea, Strada Ştirbei Vodă, nr. 53 A, nr. cadastral 58463, Judeţul Ilfov şi se identifică 
conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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