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HOTĂRÂREA NR. 231 
din 22 noiembrie 2019 

privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ 
Ilfov, cu nr. cadastral 60552, cu destinaţia de drum de acces 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe Alexandru, 
viceprimarul oraşului Buftea; 

• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară 
şi Compartimentul Registru Agricol şi Cadastru; 

• Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 22708/2019 prin care a fost 
înaintată Oferta de donaţie autentificată cu nr. 2222/25.10.2019; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• f vizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

ln conformitate cu prevederile art. 863 lit. (c), ale art.1.011 şi următoarele din 
Codul Civil al României, ale art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. (c), art. 286, art. 291 alin. (3) 
lit. a) şi alin. (6) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 5712019 precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

În temeiul art. 139 alin. (2) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Se acceptă oferta de donaţie autentificată cu nr. 2222/25.10.2019, 
având ca obiect imobilul teren situat în intravilanul oraşului Buftea, judeţul Ilfov, tarla 
52, parcela 466, în suprafaţă de 979 mp, Lot nr.1, cu nr. cadastral 60552 înscris în Cartea 
Funciară nr. 60552 a oraşului Buftea. 

(2) - Imobilul ce face obiectul ofertei de donaţie menţionată la alin.1) va avea 
destinaţia de drum de acces şi va completa domeniul public al oraşului Buftea, după 
încheierea ac!ului de donaţie în formă autentică. 

(3) - ln baza actului de donaţie, se va proceda la completarea inventarului 
bunurilor domeniului public al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local 
nr. 19/20.05.2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi 
suportate de către donator, cu excepţia tarifului perceput de A.N.C.P.I. - O.C.P.1. pentru 
intabularea dreptului de proprietate al noului proprietar, care va fi suportat de unitatea 
administrativ teritorială oraş Buftea. 



Art.3. - Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea pentru semnarea actului 
de donaţie în formă autentică. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, donatarei şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

BOBEI VICTOR - H ANGH 


