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HOTĂRÂREA NR. 140 
din 30 septembrie 2022 

privind trecerea unui bun din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale 
Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea în domeniul public al 

Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 

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 Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 

Locativ, Autorizaţii şi Avize şi Direcţia Economică; 
• Hotărârea Consiliului Judeţean nr.176/2022 privind solicitarea trecerii unui bun din 

domeniul public al Oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul 
public al Judeţului llfovşi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Constituţia României, republicată; 
• Prevederile Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil, 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 şi ale 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1 ), alin. (2), art. 287 lit.(b), art. 294 
alin. (3) - (7) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (2) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. -Se aprobă trecerea din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale 
Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea în domeniul public al Judeţului 
Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui bun identificat cu număr cadastral 
56925 şi cartea funciară nr. 56925 (teren în suprafaţă de 489 mp), situat în strada 
Studioului, nr. 5, oraşul Buftea, judeţul Ilfov. 

Art.2 - Predarea · preluarea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de 
protocol încheiat între părţi. 

Art.3. - (1) Serviciile din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) - Se împuterniceşte Viceprimarul oraşului Buftea să dispună măsurile necesare 
şi să semneze documentele cu implicaţie ce se vor încheia în vederea ducerii la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.4. - 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 -
Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE 

SULIMAN LI 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL, 




