
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: ~-erimariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 58 
din 31 martie 2021 

privind asigurarea accesului la imobilul teren în suprafaţă de 198 mp situat în oraşul 
Buftea, strada Constructorului, judeţul Ilfov, în vederea desfăşurării de activităţi 

recreative în aer liber 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe Alexandru, 
viceprimarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară 
şi Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
Adresa formulată de Grădiniţa particulară cu program prelungit lani's Club 
înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 550/12.01 .2021. 
Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement ; 
În conformitate cu prevederile art. art. 129 alin. (2) lit. (c) alin. (14) din Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 şi ale Legii nr. 28712009 
privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. - Se permite accesul la imobilul teren în suprafaţă de 198 mp situat în oraşul 
Buftea, strada Constructorului, judeţul Ilfov, care aparţine domeniului public al oraşului 
Buftea, preşcolarilor înscrişi la unitatea de învăţământ Grădiniţa cu program prelungit 
lani's Club, în vederea desfăşurării de activităţi recreative, sportive în aer liber. 

Art.2. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate să semneze protocolul ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.3. · Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 
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