
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1,Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
E-mail: contact@primariabuftea.ro 

Web: www rimariabu ea. ro 

HOTĂRÂREA NR. 110 
din 27 iunie 2019 

privind punerea la dispoziţia proiectului "Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a 
României" finanţat prin „Programul Centenar" derulat de către Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, a imobilului - teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Buftea, str. 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

Ştirbei Vodă nr. 36 

■ Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
■ Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public, 

Privat, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, 
Compartiment Cadastru; 

■ Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 8210/2019, înregistrată la Primăria oraşului 
Buftea cu nr.11379/2019; 

■ Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Social-Culturale, Culte; 
: Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
ln conformitate cu prevederile 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art.11'5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Monument comemorativ 
dedicat Reginei Maria a României" finanţat prin „Programul Centenar" derulat de către 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, a imobilului - teren în suprafaţă de 30 mp, 
situat în Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 36. 

Art.2. Terenul menţionat la art. 1, aparţine domeniului public al Unităţii 
Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea, conform Hotărârii Guvernului nr. 930/2002 şi 
este identificat în planul de situaţie, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Pe întreaga durată de realizare a lucrărilor de execuţie şi până la recepţia 
la terminarea lucrărilor aferente proiectului menţionat la art. 1, se acordă Consiliului 
Judeţean Ilfov, dreptul de administrare asupra imobilului. 

Art.4. - Se împuternicesc Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate să semneze protocolul de predare-primire a imobilului - teren, în suprafaţă 
de 30 mp, ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. - Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului judeţul Ilfov. 

PREŞEDI 

DINU 
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