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HOTĂRÂREA NR. 180 
Din 12 decembrie 2022 

privind preluarea unor sectoare de drum aflate în domeniul public al oraşului Buftea, 
din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de Primarul Oraşului Buftea, domnul Pistol 

Gheorghe; 
• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 

Autorizaţii şi Avize, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Buftea; 

• Adresa nr. 22249/05.12.2022 a Consiliului Judeţean Ilfov prin care a transmis 
Hotărârea nr. 270/29.11.2022 privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 70/31.03.2022, aflate în domeniul public al oraşului 
Buftea, din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului local 
Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr.60/28.04.2022 privind darea în administrarea 
Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al oraşului 
Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea; 

• Adresa nr. 22250/05.12.2022 a Consiliului Judeţean Ilfov prin care a transmis 
Hotărârea nr. 271 /29.11.2022 privind retransmiterea sectorului de drum solicitat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 133/ 16.06.2022, aflat în domeniul public al oraşului 
Buftea, din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului local 
Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr.100/24.06.2022 privind darea în administrarea 
Consiliului Judeţean Ilfov a sectorului de drum - str. 23 August, tronson 1, aflat în domeniul 
public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea; 

• Prevederile art.122 din Constituţia României, republicată; 
• 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), Secţiunii a 2-a Dreptul de administrare, din Legea nr. 

287 /2009 privind Codul Civil, 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 şi ale 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art.221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. 14, art.299, art.300 

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. - Se aprobă preluarea sectoarelor de drum strada 23 August - tronson 1 (zona 
1, zona 3), tronson 2 şi strada Oltului, aflate în domeniul public al oraşului Buftea, date în 
administrare prin Hotărârile Consiliului local Buftea nr. 60/28.04.2022 şi nr. 
100/24.06.2022, din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului 
Local Buftea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. - (1) Contractele de dare în administrare încheiate între Consiliul Judeţean 
Ilfov şi Consiliul local Buftea încetează. 

(2) Preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se va realiza prin proces -
verbal de predare-primire încheiat între părţi. 

Art.3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile 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 ş i Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 



PROIECT 

Anexă la Hotărârea Consiliului local 
Nr. 180/12.12.2022 

DATE DE IDENTIFICARE ALE SECTOARELOR DE DRUM PREVĂZUTE LA ART.1 

Denumirea 
sectorului de 

drum 

Persoana juridică 
de la care se 

predă sectorul de 
drum 

Strada 23 August I UAT Judeţul Ilfov. 
Tronson 2 Consiliul Judetean 

Ilfov ' 

Strada 23 August I UAT Judeţul Ilfov. 
Tronson 1 . zona Consiliul Judeţean 

Ilfov 
1, zona 3 

Persoana juridică la 
care se predă 
(retransmite) 

sectorul de drum 

UAT Oraşul Buftea 
Consiliul Local al 
oraşului Buftea 

UAT Oraşul Buftea 
Consiliul Local al 
oraşului Buftea 

UAT Ju9$!l!L!~0 v UAT Oraşul Buftea 

Strada Oltului 

Lungime 
totală 
(ml) 

350 

Zona 1: 782 
Zona 3: 154 

612 

Situaţie juridică 

Domeniul public 
al oraşului Buftea 
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Cod 
clasificar 

e 

1.3.7.2 

1.3.7.2 

1.3.7.2 

Valoare 
inventar 

-lei-

737.222 

1.794.103,00 

806.681 

. 

Valoare 
declarată 
conform 
proces 

verbal de 
recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

Lei cu TVA 

177.606,82 

611.265,44 

373.290,09 

Descriere 
tehnică 

Drum 
asfaltat 
NC /CF 
57477 

Drum 
asfaltat 
NC /CF 
65007 

Drum 
asfaltat 
NC /CF 
574771 




