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HOTĂRÂREA NR. 203 
din 28 decembrie 2022 

privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren 
situat în oraşu( Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65133 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Va ida Gheorghe ·Alexandru, viceprimarul 
oraşului Buftea; 

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

•Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 21603/2022 prin care a fost 
înaintată declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra imobilului teren 
situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65133; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrăr i Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
În conformitate cu prevederile art. 562 alin. (2), art. 889 din Codul Civil al României, 

ale Legii nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, ale Ordinului nr. 700/2014 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, ale art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. (c), art. 286, art. 287 din 
Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgen ţă a Guvernului nr. 57/2019, precum 
şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor; 

În temeiul art. 139 alin. (2) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - ( 1) Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate publică a oraşului Buftea 
asupra imobilului teren situat în intravilanul oraşului Buftea, judeţul Ilfov, tarla 4, parcela 
22, în suprafaţă de 3143 mp, identificat cu nr. cadastral 65133, înscris în Cartea Funciară 
nr. 65133 a oraşului Buftea, cu desti naţia de drum de acces, ca urmare a declaraţiei de 
renunţare la dreptul de proprietate asupra terenului, autentificată cu nr. 2151 /2022. 

(2) - Imobilul prevăzut la alin.(1) identificat cu nr. cadastral 65133, va avea 
destinaţia de drum şi va completa domeniul public al oraşului Buftea, conform prevederilor 
prezentei hotărâri. 

(3) · Solicitarea de înscriere a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Buftea 
asupra bunului imobil identificat cu nr. cadastral 65133, prevăzut la alin.1 ), va fi înaintată 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov. 

(4) · Se împuterniceşte domnul Năstase Alexandru 
Spaţ iu Locativ, Autorizaţii şi Avize domiciliat în 

ederea efectuării 
formalităţilor legale pentru operaţiunile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art. 2. - Primarul / viceprimarul oraşului Buftea prin serviciile din cadrul aparatului 
de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art. 3. · Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate in vederea aducerii la îndeplinire, Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobil iară Ilfov şi I nstituţ ie i Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

CIOCIOI 




