
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

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

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www.primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.11 
Din 31 Ianuarie 2022 

privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului construcţie Corp C3 Anexa, situat 
în oraşul Buftea, Strada Independenţei, nr. 52, în vederea desfiinţării acestuia şi 

transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea 
avizului conform 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară 
şi Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize ; 

,Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
• Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie ; 
,Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
, Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte 
,Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
Ţinând seama de prevederile art. 7 alin. (16), art. 8 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Codului Civil · Legea nr. 287 /2009 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative · teritoriale, ale Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 
5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, şi ale art. 129 alin. (2) lit. c), art.287 
lit.b) art. 361 alin. 2)-4) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57 /2019, 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 a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - ( 1) Se aprobă propunerea schimbării destinaţiei imobilului construcţie Corp 
C3 Anexa, nr. cadastral 59420-C3, în suprafaţă de 47 mp, situat în oraşul Buftea, Strada 
Independenţei, nr. 52, judeţ Ilfov, pe perioadă nedeterminată, pentru demolarea corpului 
de clădire în scopul realizării proiectului „Extindere cu sală de sport şi anexe (prin 
desfiinţare Corp 3), dotarea acestora şi realizare împrejmuire - Şcoala Gimnazială nr. 3, 
Oraş Buftea, judeţ Ilfov". 

(2) - Se aprobă transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru 
emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului construcţie Corp C3 
Anexa, nr. cadastral 59420-C3, în suprafaţă de 47 mp, situat în oraşul Buftea, Strada 
Independenţei, nr. 52, judeţ Ilfov, pe perioadă nedeterminată, pentru demolarea corpului 
de clădire în scopul realizării proiectului „Extindere cu sală de sport şi anexe (prin 
desfiinţare Corp 3), dotarea acestora şi realizare împrejmuire - Şcoala Gimnazială nr. 3, 
Oraş Buftea, judeţ Ilfov". 

(3) - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii, va 
proceda la elaborarea memoriului justificativ, ce va fi înaintat împreună cu prezenta 
hotărâre Ministerului Educaţiei Naţionale. 

(4) - Schimbarea destinaţiei imobilului operează de la data emiterii avizului conform 
al Ministerului Educaţiei Naţionale şi notării în Cartea Funciară a schimbării destinaţiei. 

Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, se aprobă 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a construcţiei Corp C3 
Anexa, nr. cadastral 59420-C3, în suprafaţă de 47 mp, care face parte din imobilul situat în 
oraşul Buftea, Strada Independenţei, nr. 52, judeţ Ilfov, nr. cadastral 59420, pentru 
desfiinţarea acesteia în scopul realizării proiectului „Extindere cu sală de sport şi anexe 
(prin desfiinţare Corp 3), dotarea acestora şi realizare împrejmuire - Şcoala Gimnazială nr. 
3, Oraş Buftea, judeţ Ilfov. 

(2) - Se aprobă rectificarea documentaţiei cadastrale a corpului de proprietate 
având nr. cadastral 59420 şi se împuterniceşte domnul Mihai Chiurciu inspector în cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru pentru îndeplinirea formalităţilor necesare ca 
urmare a prevederilor prezentei hotărâri, la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov. 

Art.3. - Se împuterniceşte Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea să dispună 
măsurile necesare şi să semneze documentele cu implicaţie ce se vor încheia ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 



Art. 5. - Secretarul general al 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, Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Ilfov, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 

(Semnează -e Iuliana-Camelia 
cf. Dispoziţi~~/28.01.2022) 




