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HOTĂRÂREA NR. 118 
Din 29 iulie 2022 

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii 
administrativ - teritoriale oraşul Buftea 

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 Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 

Autorizaţii şi Avize şi Direcţia Economică; 
, Hotărârea Consiliului local nr.19/20.05.2002 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului local nr. 49/1999 referitor la aprobarea inventarierii bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
, Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c), art. 286 alin. (1 ), 

alin. (4), art. 287 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57 /2019, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului 
nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor; 

În temeiul art.139 alin. (3) lit. g) şi art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. · Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.19/2002 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului local nr. 49/1999, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel: 

1. La anexa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, 
Secţiunea li „Drumuri vicinale", după poziţia nr. crt. 93 se introduc 4 noi poziţii de la nr. 94 
la nr. 97, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. · ( 1) Primarul oraşului Buftea, prin serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Direcţia Economică va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa 
cantitativ valorică şi împreună cu Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi 
Avize va opera modificările corespunzătoare ale anexei la Hotărârea Consiliului local 
nr.19/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 49/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



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 în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL, 

AN A 



ANEXA 

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 118/29.07.2022 

1 )Datele de identificare ale bunurilor imobile care se cuprind in „Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Buftea, Secţiunea li „Drumuri vicinale", după poziţia 
nr. crt. 93 se introduc 4 noi poziţii de la nr. 94 la nr. 97: 

Codul 
Nr. de Denumirea 

Crt. Clasifica Bunului 
re 

Drum (De. 169/3) 94 1.3.7. 
Tronson 1 

Drum (De. 169/3) 
95 1.3.7. Tronson 2 

Drum (De. 169/3) 
96 1.3.7. Tronson 3 

97 1.3.7. Drum (De. 161 / 1) 

PREŞE -v TI ... ~...~o ŢĂ, 
BU ~-

Anul 
Valoarea 

dobândirii Elementele de 
sau, după de Situaţia juridică 

identificare 
caz, al dării 

inventar actuală 

în folosintă -lei -

Lungime = 82 ml; 
OUG nr. 5712019 lăţime = de la 8 ml la 9 2022 41894 
O.G. nr. 43/1997 ml; Suprafaţa = 745 mp 

Lungime~ 779 ml; 
OUG nr. 57 /2019 lăţime = de la 4 ml la 6 

2022 344.432 O.G. nr. 43 / 1997 ml; Suprafaţa = 6125 mp 

Lungime = 173 ml; OUG nr. 57 /2019 
lăţime = de la 2,4 ml la 6 2022 61351 O.G. nr. 43/1997 
ml; Suprafaţa= 1091 mp 

Lungime = 322 ml; 
OUG nr. 57/2019 lăţime= 4 ml; Suprafaţa = 2022 

75860 O.G. nr. 43 /1997 1349 mp 

SECRET AR GENERAL, 

BIROU EVIDENŢĂ PATRIMONIU SPAŢIU 
LOCATIV, AUTORIZAŢII ŞI AVIZE, 

NĂSTASE EXANDRU 




