
• 

Piaţa 

HOTĂRÂREA NR. 31 
Din 28 februarie 2019 

privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor din patrimoniul 
oraşului Buftea, judeţul Ilfov 

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 Comercial şi Direcţia Economică; 
■ Prevederile art. 8, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 82/1991, a contabilităţii, republicată, 

cu modificarile si completările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 
81 /2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normei metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice aprobată de Ordinul M.E.F. nr.3471 /2008, ale art. 3, alin. (4), art. 18 şi art. 21 din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/ 1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 49 / 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 4412005 privind atestarea domeniului privat al oraşului 
Buftea, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 27/2008 pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea · 
Consiliului local nr. 44/2005 privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

■ Hotărârea Guvernului nr. 930/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului 
Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, Anexa nr. 2 - Inventarul 
bunurUor ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea; 

• Raportul de evaluare privind activele fixe imobilizate aflate în proprietatea Unităţii 
Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, judeţ Ilfov, realizat de evaluatorul S.C. SEVAL 
S.R.L., autorizat UNEVAR; 

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



În temeiul prevederilor art. alin. (2) lit. (c), ale art. alin. (3) şi ale art.115 alin. 
(1), lit. (b), art.122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se însuşeşte rezultatul reevaluării bunurilor din patrimoniul oraşului 

Buftea, judeţul Ilfov, conform Anexei nr.1 Raport de evaluare „Active fixe imobWzate -
Construcţii" şi Anexei nr. 2 - Raport de evaluare „Active fixe imobilizate - Terenuri şi 

amenajări de terenuri", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - 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 şi Instituţiei Prefectului judeţul 
Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA- MIHAELA 
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