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HOTĂRÂREA NR. 166 
Din 26 noiembrie 2021 

privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 1968 mp, situat în 
Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea, strada Viilor 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, 
viceprimarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate comun al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, 
Informatică, Serviciului Buget Finanţe şi Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
Acordul Consiliului local exprimat în cadrul şedinţei din 31.08.2020 în vederea 
iniţierii demersurilor pentru identificarea şi achiziţionarea unei suprafeţe de teren 
pentru realizarea unui cimitir ; 
Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 22695/11.11.2021 privind 
acceptarea vânzării; 
Prevederile art.121 din Constituţia României; 
Art.5 alin. (2) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi 

serviciile funerare; 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Prevederile art. 863 lit. a), 1650 Capitolul I Contractul de vânzare, din Legea nr. 
287 /2009 privind Codul Civil al României, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu ; 
Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară ; 
Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. 5), art. 87 alin. 5), art. 129 alin. (14) 

din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă achiziţionarea de către Oraşul Buftea a imobilului · teren 
intravilan, în suprafaţă de 1968 mp, măsurată (din acte 2.006 mp), proprietatea domnului 
Balea George· Marian, situat în str. Viilor, nr. 26, oraş Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 
64566, înscris în Cartea Funciară 64566, în vederea extinderii/amenajării cimitirului din 
strada Viilor. Vânzarea · cumpărarea imobilului teren se realizează prin act autentic. 

Art. 2. (1) - Se aprobă raportul de evaluare nr. 2021-04-06 întocmit de către 
evaluatorul autorizat S.C. Seval S.R.L., actualizat conform adresei nr. 384/ 
23477/19.11.2021 pentru suprafaţa de teren rezultată din măsurători menţionată la art.1, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(2) - Preţul de vânzare al imobilului - teren prevăzut la art. 1 este de 171 .280 lei 
(34.834 euro; 17. 70 euro/mp), stabilit conform raportului de evaluare actualizat. 

Art. 3. - Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea, domnul Vaida Gheorghe 
Alexandru să semneze pentru şi în numele Oraşului Buftea contractul de vânzare -
cumpărare în formă autentică. 

Art. 4. - Cheltuielile ocazionate de încheierea şi autentificarea actului de vânzare -
cumpărare precum şi cele privind îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară vor 
fi suportate de către cumpărător, din bugetul local al oraşului Buftea. 

Art. 5. - Compartimentele Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize, 
Registrul Agricol, Cadastru şi Serviciul Buget Finanţe, Contabilitate vor îndeplini 
procedurile legale în vederea transferului de proprietate al imobilului şi pentru 
completarea inventarului domeniului public al oraşului Buftea, conform prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 6. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Balea George - Marian şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 
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