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HOTĂRÂREA NR. 59 
din 28 aprilie 2022 

privind încetarea dreptului de administrare a oraşului Buftea asupra imobilului teren în 
suprafaţă de 827 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în Str. 

Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov 

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 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
, Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 69/31.03.2022 privind încetarea dării în 

administrare a unei suprafeţe de teren de 827 mp aflat în domeniul public al Judeţului 
Ilfov, situată în str. Studioului, nr.5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 51 /30.05.2014 privind preluarea în administrarea 
Consiliului local al oraşului Buftea a imobilului teren în suprafaţă de 827 mp, aflat în 
domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în Str. Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov; 

,Constituţia României, republicată; 
, 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; 

, Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
În conformitate cu prevederile art. 867, art. 869 din Legea nr. 287 /2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. 
c), art. 108, art.297 alin.(1) lit.a) art. 362 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019; 

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. - (1) Se aprobă încetarea dreptului de administrare a oraşului Buftea asupra 
imobilului teren în suprafaţă de 827 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în 
Str. Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov. 

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, Hotărârea 
Consiliului local nr. 51 /30.05.2014 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.2. - Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art.1 se va realiza în baza 
unui protocol încheiat între cele două 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 şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 
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