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HOTĂRÂREA NR. 122 
din 31 august 2020 

privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea E - Distribuţie Muntenia S.A., 
asupra unui teren situat în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe Alexandru, Viceprimarul 

Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Cadastru, Registru 

Agricol; 
• Adresa nr. 617 /29.07.2020 a E · Distribuţie Muntenia S.A., înregistrată la Primăria 

oraşului Buftea cu nr.15385/29.07.2020; 
■ Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism; 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (2) lit. a), lit. c), alin. (3), alin. (4), 

art.14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil al României, ale art. 129 
alin. (1), alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6), lit, (a), alin. (14) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. ( 1) · Se acordă dreptul de uz şi servitute în favoarea E · Distribuţie Muntenia 
S.A. · Unitatea Operativă Ilfov Buftea, asupra unui teren în suprafaţă de 100 mp care face 
parte din suprafaţa totală de 2822 mp, aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, 
situat în Oraşul Buftea, judeţ Ilfov, Tarla 45, Parcela 376, înscris în cartea funciară nr. 
63623 a oraşului Buftea cu nr. cadastral 63623, în scopul amplasării unui post de 
transformare în anvelopă de beton, identificat conform planului, care constituie Anexa la 
prezenta hotărâre. 

(2) Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului, se realizează cu titlu 
gratuit pe durata existenţei postului de transformare. 

Art.2. - Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să 
dispună toate măsurile necesare şi să semneze toate documentele cu implicaţie, ce se vor 
încheia în vederea realizării obiectivului prevăzut la art.1. 



Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, viceprimarului, primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, E- Distribuţie Muntenia 
S.A. Unitatea Operativă Ilfov Buftea, persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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