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HOTĂRÂREA NR. 29 
din 06 martie 2023 

privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului 
Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27/2008 

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, 

Autorizaţii şi Avize; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 62/2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui 

bun situat în oraşul Buftea, strada Industriei, judeţ Ilfov, având nr. cadastral 59938-C2; 
• Constituţia României, republicată; 
• Prevederile Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2, art. 4 din Normele tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 
oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 392/2020; 

• Prevederile 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27 /2008 privind completarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005 privind atestarea domeniului privat al oraşului 
Buftea, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art.87 alin. (5), art.129 alin.(1), alin. (2) lit.c), art. 

354, art. 357 alin. (4) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 
57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. - Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27 /2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, cu bunul imobil având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Serviciile din cadrul aparatul de specialitate al primarului vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art.3. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
servicii lor de specialitate şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Ilfov. 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.29/06.03.2023 

Anul 

Codul de Elementele de 
dobândirii Valoarea de Situaţia 

1Clasificare1 Denumirea bunului2 
identificare3 şi /sau al inventar4 juridică 

dării în {mii lei) actuală5 

folosintă 

1 2 3 4 5 6 

Suprafaţă 
Domeniu privat 

~onstruită la sol 
Clădire · 

104 mp, Supraf. al oraşului 
1.5.14 construcţii anexă, 

~esf.104 mp 
2020 220.184, 70 Buftea 

Strada Industriei HCL 62/2020 NC 59938-(2 , 
Act 354 / 2020 CF nr. 59938 

Contrasemnează, 

PREŞE SECRET AR GENERAL, 




