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HOTĂRÂREA NR. 191 
Din 28 decembrie 2022 

privind propunerea schimbării destinaţiei unei părţi din imobilul construcţie având NC 
52379-C2, situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

■ Referatu l de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

■ Raportul de specia litate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară 
şi Birou l Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţi i şi Avize; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării 
lucră rilor de construcţi i, republicată , cu modifică rile şi completările ulterioare, ale Codului 
Civil • Legea nr. 287 /2009 republicată cu mod if i cările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislat ivă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ş i ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în adm i nistraţi a publică, republicată , cu modificările şi 
completările ult erioare; 

• 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 ş i Agrement; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Cul te; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică , J uridică şi de Disc i pl ină; 
În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale, 

cu modificările ş i completările ul terioare, ale Ordinului nr. 5819/2016 emis de Ministerul 
Educaţiei Naţionale ş i Cercetării Şt i inţifice privind aprobarea procedurii -de elaborare a 
avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat , precum ş i condiţiile necesare acordării acestuia şi ale 
art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) , d), art. 287 lit. b) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 / 2019, cu mod if icările şi completările 
ulterioare; 

În temeiu l art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) l it. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019, cu modifică rile şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - (1) Se propune schimbarea, pentru o perioadă de 5 de ani, a destinaţiei 
unei părţi din imobilul construcţie având NC 52379-(2, situat în oraşul Buftea, Şos. 
Bucureşti-Târgovişte nr.145, j udeţul Ilfov, denumită Atel ier, având suprafaţa de 430 mp, 
care aparţine domeniului public al oraşului Buftea. 

Imobilul va avea destinaţia de „Sală de gimnastică'' , unde va funcţiona Academia de 
gimnastică din Buftea. 



(2) Se aprobă transmiterea solic ităr ii Ministerului Educaţiei pentru emiterea avizului 
conform în vederea schimbării, pentru o perioadă de 5 de ani, a destinaţiei unei părţi din 
imobilul construcţie având NC 52379-(2, situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti-Târgovişte 
nr.145, judeţul Ilfov, denumită Atelier, având suprafaţa de 430 mp, în „Sală de 
gimnastică", unde va funcţiona Academia de gimnastică din Buftea. 

Art. 2. · Se împuterniceşte Primarul / Viceprimarul oraşului Buftea să dispună 
măsurile necesare ş i să semneze toate documentele cu implicaţie ce se vor încheia ca 
urmare a prevederilor prezentei hotărâri . 

Art.3. · Servici ile 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 specia li tate, Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, Ministerului 
Educaţiei şi I nstituţ iei Prefectului judeţu lu i Ilfov. 




