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HOTĂRÂREA NR. 60 
din 28 aprilie 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 

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.70/31.03.2022 privind solicitarea preluării 

în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare, aflate în domeniul public al 
oraşului Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea; 

Ţinând seama de prevederile: 
■ Constituţiei României, republicată; 
,Art. 867 şi următoarele din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
■ Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• 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. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a), alin. (7) 

art. 299 şi 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 darea în administrare Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de 
drum, aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea, 
pentru executarea lucrărilor de asfaltare, celelalte activităţi rămânând în sarcina 
proprietarului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - ( 1) Darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a sectoarelor de drum 
prevăzute la art.1 se face până la finalizarea lucrărilor de asfaltare respectiv semnarea 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 



(2) Predarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se va realiza prin contract de 
administrare încheiat între U.A. T. - Oraş Buftea prin Consiliul local Buftea şi U.A.T. - Judeţ 
Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov. 

Art.3. - Se împuterniceşte Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea să semneze 
contractul de dare administrare, să dispună măsurile necesare şi să semneze documentele 
cu implicaţie ce se vor încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. · Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. - 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. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL 



Anexă la Hotărârea Consiliului local Buftea 
Nr.60/28.04.2022 

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

Denumirea Persoana Persoana Lungi Situaţie Cod Valoare Descriere 
sectorului de juridică de la juridică la me juridică clasifi de tehnică 

drum care se dă în care se dă în totală care inventar 
administrare administrare (ml) -lei-
sectorul de sectorul de 

drum drum 

Strada 23 Oraşul Buftea Judeţul Ilfov - Domeniul Drum 
asfaltat August Consiliul Local Consiliul 

350 
public al 1.3.7. 

NC 57477 Tronson 2 al oraşului Judeţean oraşului 2 
737.222 CF 57477 Buftea Ilfov Buftea 

Strad Ci " ll''A~uftea Judeţul Ilfov - Domeniul Drum 
· Local Consiliul 

612 
public al 1.3. 7. 

806.681 
asfaltat 
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