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HOTĂRÂREA NR. 136 
Din 26 iulie 2019 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Asociaţiei pentru diagnosticarea şi 
intervenţia precoce a copilului cu autism 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 
Locativ, Autorizaţii şi Avize; 

• Adresele Asociaţiei Pentru Diagnosticarea şi Intervenţia Precoce a Copilului cu 
Autism înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 9172/13.05.2019 şi 

nr.12101 /21.06.2019; 
• Acordul de principiu al Consiliului Local al oraşului Buftea, exprimat în şedinţa din 

data de 30.05.2019; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1 ), alin. (2), lit. (c) şi (d), alin. (6) 
lit.(b), art.87 alin. (5), art. 349, art. 355, art. 362 alin. (2) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, ale Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (g) cu referire la art.5 lit.cc) şi ale 
art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - ( 1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei pentru diagnosticarea şi 
intervenţia precoce a copilului cu autism, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data 
prezentei hotărâri, a imobilului clădire - Spaţiu de joacă, situat în strada 23 August, nr. 4 
A, oraş Buftea, judeţ Ilfov, pentru organizarea unui centru de zi pentru copiii cu 
tulburare de spectru autist şi întârziere în dezvoltare neuro-motorie. 

(2) Imobilul menţionat la alin. (1) aparţine domeniului privat al oraşului Buftea, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr.27 /09.04.2008, având elementele de identificare 
prezentate în extrasul din lista de inventariere anuală ataşat. 



Art.2. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate pentru 
semnarea contractului de dare în folosinţă gratuită ce se va încheia ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri, pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor. 

Art. 3. - ( 1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii: 
a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată 
folosinţa gratuită; 
b) să prezinte, anual, un raport privind activitatea de binefacere desfăşurată, gradul 

de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru 
perioada următoare; 
c) să permită accesul reprezentanţilor autorităţii pentru efectuarea controlului 

asupra bunurilor; 
d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în 
afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice 
sarcini. 
f) să desfăşoare activităţile propuse în baza autorizaţiilor şi avizelor prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 
g) să folosească imobilul sus menţionat, pentru desfăşurarea de activităţi specifice 

obiectului de activitate, ca un bun proprietar; 
h) să folosească şi să dispună în mod direct de bun în condiţiile stabilite de lege şi 

de contractul de dare în folosinţă gratuită. 

(2) Dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiului menţionat la art. 1 încetează înainte 
de expirarea perioadei aprobate, dacă se constată că nu este utilizat în conformitate cu 
destinaţia lui, în cazul nerespectării obligaţiilor şi în cazul în care interesul local impune 
acest lucru. 

(3) Cheltuielile de întreţinere a bunului, utilizat potrivit destinaţiei sale, vor fi 
suportate din bugetul local al oraşului Buftea. 

(4) Predarea -primirea bunului menţionat la art.1 se va efectua în termen de 30 de 
zile de la data prezentei, pe bază de proces verbal încheiat între reprezentanţii părţilor. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, Asociaţiei Pentru Diagnosticarea şi 

Intervenţia Precoce a Copilului cu Autism şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANG~IANA ):AIHAELA 
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