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HOTĂRÂREA NR. 48 
Din 31 mai 2016 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a 
construcţiilor Corp C2 şi Corp CS care fac parte din imobilul clădire situat în oraşul 
Buftea, Strada Fulger nr. 49 A, nr. cadastral 58272, în vederea desfiinţării acestora 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public,

Privat şi Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru, Arhivă, Serviciul U.A.T.D.C.; 
• Extrasul de carte funciară UAT Buftea nr. 58272;
• Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov; 
• În conformitate cu prevederile art. 1 O alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind

bunurile proprietate publică, ale art. 7 alin.16), 17), art. 8 din Legea 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 administrativ - teritoriale şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. 
(c), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Avizul Comisiei pentru Amenajarea
Teritoriului şi de Urbanism; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea 
a construcţiilor Corp C2 şi Corp C5 care fac parte din imobilul clădire situat în oraşul 
Buftea, Strada Fulger nr. 49 A, nr. cadastral 58272, în vederea desfiinţării acestora. 

Art.2. Se aprobă rectificarea documentaţiei cadastrale a corpului de proprietate 
având nr.cadastral 58272, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri şi se împuterniceşte 
domnul Mihai Chiurciu, inspector în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru, 
Arhivă, pentru îndeplinirea formalităţilor necesare la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov. 

Art.3. Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 






