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HOTĂRÂREA NR. 64 
din 28 aprilie 2022 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea - Consiliul local 
Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 53908, CF 53908 situat in oraşul Buftea, 

judeţul Ilfov 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe - Alexandru, 
viceprimarul oraşului Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 
• Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 8989/20.04.2022; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
• Avizul Comisiei pentru Turism şi Agricultură; 

În conformitate cu : 
• Prevederile art. 4 alin. (8) şi alin. (9) din legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2), lit. (c), alin. (14) din Codul administrativ 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Oraşul Buftea • 
Consiliul local Buftea asupra imobilului teren în suprafaţă măsurată de 4992 mp (din acte 
5000 mp), situat în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Tarla 8, Parcela 140 identificat cu nr. 
cadastral 53908, inscris în cartea funciară nr. 53908, care se află în situl şi în zona de 
protecţie a sitului arheologic/monumentului istoric În punct La Cârna, cod RAN: 
100585.06, LMI 2015 : IF-l-s-A-15135, poz 13. 

Art. 2. - Neexercitarea dreptului de preemţiune are valabilitate pentru întregul an 
calendaristic 2022, inclusiv pentru situaţiile in care imobilul este vândut de mai multe ori. 

Art. 3. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate În vederea aducerii la îndeplinire, persoanelor interesate 
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 
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Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 
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