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HOTĂRÂREA NR. 139 
din 29 septembrie 2021 

pentru modificarea Hotărârii nr.95/30.06.2021 privind punerea la dispoziţia Distrigaz 
Sud Reţele S.R.L. a unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea, în 

vederea amplasării unei staţii de reglare a presiunii 

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 Serviciul Juridic şi Compartimentul 

Registrul Agricol, Cadastru; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 95/30.06.2021 privind punerea la dispoziţia Distrigaz 

Sud Reţele S. R. L. a unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea, în 
vederea amplasării unei staţii de reglare a presiunii; 

• Adresa Engie România înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
18554/16.09.2021; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• 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. 109 şi următoarele, art.138 alin. (2) lit. d) din 
Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil al României, ale art.108 
lit. d), art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. (b), alin. (14), art. 297 
lit. d), art. 349 şi următoarele, art. 354, 355 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. · În titlu şi în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 95/30.06.2021 
privind punerea la dispoziţia Distrigaz Sud Reţele S.R.L. a unui teren aparţinând domeniului 
privat al oraşului Buftea, în vederea amplasării unei staţii de reglare a presiunii, sintagma 
"S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L." se va înlocui cu sintagma „Engie România S.A. 



Art.2. - Secretarul general al 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, 
Distrigaz Sud Reţele S.R.L., Engie România şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




