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HOTĂRÂREA NR. 62 
din 30 aprilie 2020 

privind acceptarea ofertei de donaţie a unui bun situat în oraşul Buftea, strada 
Industriei, judeţ Ilfov, având nr. cadastral 59938-C2 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 

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

• Raportul de specialitate c mun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutela ă; 
-Adresa înregistrată la Co siliul local al oraşului Buftea cu nr. 13294/2017 pri ind 
oferta de donaţie a unui n situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov; 

• Acordul Consiliului local rivind acceptarea donaţiei şi iniţierea demersurilo în 
acest sens, exprimat în cadrul şedinţei din 21.07.2017; 

• Încheierea nr. 350341 /2019 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov; 
• Extrasul de carte funciară nr. 350341 /11.11.2019; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 
În 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. 57 /2019; 

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. - Se aprobă acceptarea donaţiei doamnei Mitroi Chiriţa pentru bunul imobil 
clădire, situat în intravilanul oraşului Buftea, strada Industriei, judeţul Ilfov, în suprafaţă 
construită la sol 104 mp, având nr. cadastral 59938-C2, înscris în Cartea Funciară nr. 
59938 a oraşului Buftea. 

Art.2. - (1) Se aprobă încheierea actului de donaţie în formă autentică. 
(2) Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea pentru semnarea actului de 

donaţie în formă autentică. 

Art.3. - Bunul menţionat la art.1, va fi intabulat în favoarea oraşului Buftea. În 
baza actului de donaţie, se va proceda la completarea inventarului bunurilor domeniului 
privat al oraşului Buftea, conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Toate cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie, 
tariful perceput de A.N.C.P.I. · O.C.P.I. pentru intabularea dreptului de proprietate 
oraşului Buftea, vor fi suportate de către Unitatea Administrativ Teritorială oraş Buftea. 



Art.5. - 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 Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
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