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HOTĂRÂREA NR. 88 
din 30 Iunie 2021 

privind preluarea sectoarelor de drum, aflate în domeniul public al oraşului Buftea, 
date în administrare Consiliului Judeţean Ilfov prin Hotărârea 

Consiliului local Buftea nr. 28/2020 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de viceprimarul Oraşului Buftea, domnul Vaida 

Gheorghe -Alexandru; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, 

Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize şi Compartimentul Cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Buftea; 

• Adresa nr. 4750/30.03.2021 a Consiliului Judeţean Ilfov prin care a transmis 
Hotărârea nr. 27 /2021 referitor la retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 21 /2020 din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 
în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 28/26.02.2020 privind darea în administrarea 
Consiliului Judeţean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi 
administrarea Consiliului Local Buftea; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu ; 
-Prevederile art.121 din Constituţia României; 
-Prevederile art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
• Prevederile art. 7 alin. (2), art. 869 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, 

republicată, 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; 
.Prevederile art.11, art.221 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14) din Codul 

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. · (1) Se aprobă preluarea sectoarelor de drum, aflate în domeniul public al 
oraşului Buftea, date în administrare Consiliului Judeţean Ilfov prin Hotărârea Consiliului 
local Buftea nr. 28/26.02.2020, având datele de identificare prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a finalizării lucrărilor de aşternere covor 
asfaltic. 



(2) Preluarea se va realiza prin proces · verbal de predare primire încheiat între 
unităţile administrativ teritoriale. 

Art.2. · Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. • Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 



Anexă la Hotărârea Consiliului local Buftea 
Nr.88/30.06.2021 

Datele de identificare ale sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 din hotărâre 

Valoarea 
declarată 

Persoana conform 
Suprafaţa 

Persoana juridică juridică care proces 
totală Denumirea verbal de 

sectorului 
de la care se dă în preia în 

recepţie la conform Descriere 
administrare administrare E acte tehnică de drum 
sectorul de drum sectorul de E terminarea 

lucrărilor 
proprieta-

drum 
., 

te (mp) E (I) 

'6i, E 
C ·.::;. 
:::, ,ro 

...J ...J Lei cu TVA 

UAT Judeţul Ilfov UAT Oraşul 92419 
Strada din acte 

Agricultori Buftea 1419 11-16 412.334,90 
(21642 Asfalt 

Consiliul Judeţean Consiliul local 
măsurată) 

65604 
din acte 

UAT Judeţul Ilfov UAT Oraşul (3893 
Strada Buftea 

967 12-16 238.374,76 
măsurată) 

Asfalt Vlăsiei 65604 
Consiliul Judeţean Consiliul local din acte 

(10563 
măsurată) 

Strada 
Fulger 

(Tronson 
UAT Judeţul Ilfov UAT Oraşul cuprins între 

Buftea 989 11-25 222.965,67 83.860 Asfalt str. Tamaşi 
Consiliul Judeţean Consiliul local 

şi intersecţia 
cu str. 

Norului) 
Strada 

Ştirbei Vodă 
(Tronson 

cuprins între 
UAT Judeţul Ilfov UAT Oraşul 187524 

şos. 
Buftea 1082 17-21 482.157,06 din acte Asfalt 
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*NOTĂ: Lăţimea străzilor este variabilă şi cuprinde suprafaţa dintre proprietăţile pri~; . [~··; ;:;) 
✓, ·"':· ·, __ ,,, 


