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HOTĂRÂREA NR. 109 
din 26 Octombrie 2012 

privind constatarea încetării aplicabilităţii art. 2 alin. (2) din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 17/04.03.2011 

Consiliu/local al oraşului Buftea Întrunit În şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2012 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public şi Privat prin care se 

propune modificarea H.C.L. nr. 17/04.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consi liului 
Local nr. 84/20.09.201 O privind asocierea ORAŞULU I BUFTEA cu S.C. BUFTEA 
ADMIN CONS S.R.L. ; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 

• Hotărârea Consil iului Local nr. 72 din 31 Iulie 2012 privind constatarea neîndeplinirii 
obligaţii lor din contractul de asociere nr.91/25.08.201 O încheiat între Consiliul local şi 
Asociaţia Sportiva Club Sportiv Buftea şi aprobarea rezil ierii contractului ; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 17/04.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consil iului 
Local nr. 84/20.09.2010 privind asocierea ORAŞULUI BUFTEA cu S.C. BUFTEA 
ADMIN CONS S.R. L. ; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 84/20.09.2010 privind asocierea ORAŞULUI BUFTEA 
cu S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. ; 

În conformitate cu prevederi le art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 ,privind 
administratia publică loca lă, republicată, cu modifică rile şi completările ulterioare. 

În tem~iul art. 36, alin . (1) şi alin . (2), lit. "c", art. 45 alin. (3), art.123 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se constată încetarea aplicabilităţii art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului 
Local nr.17/04.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/20.09.201 O 
privind asocierea ORAŞULUI BUFTEA cu S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.,ca 
urmare a rezilierii contractului de asociere nr.91/25.08.201 O, încheiat între Consiliul local 
şi Asociaţia Sportivă Club Sportiv Buftea. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.17/04.03.2012 rămân 

neschimbate. 
Art. 3. Secretarul oraşulu i Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 

prevederi lor_y[_ez~ntei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, 

instituţiil_9~mM. esâ~- , serviciilor de specialitate, în vedere aducerii la îndeplinire şi 
lnstituţ~1 Pr~fe~tului Jt . ţului Ilfov. 
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PRIMAR 

În temeiul prevederilor art. 45 aliniatul (6) din Legea nr. 21512001, republicată, 
privind administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind constatarea 
Încetării aplicabilităţii art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 17104.03.2011 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Asocierea dintre Oraşu l Buftea şi S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L., s-a 
aprobat prin Hotărârea Consil iului Local nr. 84/20.09.201 O modificată şi completată prin 
H.C.L. 5/2011 şi H.C.L. 17/04.03.2011 , care a avut ca obiect gestionarea, exploatarea, 
întretinerea şi folosirea eficientă a parcărilor publice , a terenului de sport -Buftea, str. 
Al. Parc, jud. Ilfov, a săli i de sport- centra la termică nr. 1- Buftea, Judeţul Ilfov, a sălii de 
sport -centrala termică nr. 4 - Buftea, Judeţul Ilfov , a sălii de sport din Buftea, str. Ştirbei 
Vodă , şi a pieţei agroalimentare - str. 23 August, nr. 8 , Buftea. Această asociere a fost 
constituită în vederea dezvoltării din punct de vedere economica- social a oraşu l u i , 

vizând o modalitate mai bună de atragere a resurselor financiare, de gestionare a 
servici ilor furn izate către cetăţeni şi de administrare a domeniului public şi privat. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/04.03.201 1 la art.2 alin. 2) s-a aprobat 
retragerea din administrarea S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. a săli i de sport -
centrala termică nr. 4- Buftea, Judeţul Ilfov şi transmiterea acesteia în administrarea 
Asociaţiei Sportive Buftea. 

Deoarece Asociaţia Sportivă Buftea nu ş i -a îndeplinit obl igaţiile contractuale, prin 
Hotă rârea Consi liului Local nr. 72 din 31 Iulie 2012, s-a aprobat rezilierea contractului 
de asociere nr.91/25.08.2010 încheiat între Consi liul local şi Asociaţia Sportivă Club 
Sportiv Buftea astfel că sala de sport CT 4 nu mai este la d ispoziţia A.S.C.S. Buftea şi 
se constată încetarea aplicabil ităţii art.2 al in.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 
17/2011 . 

Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi : 
~ prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. "c" alin.9) din Legea nr. 215/2001 ,privind 

admin istraţia publică loca lă , republicată , cu modificări le şi completări le ulterioare; 
~ în temeiul art. 45 alin . (3) din Legea nr. 215/2001, privind admini straţia publică 

loca lă, republi cată, cu modificările ş i completă rile ulterioare, 
propun aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării aplicabilităţii art. 2 alin. (2) 

din Hotărârea Consiliului Local nr. 17/04.03.2011 

Asocierea dintre Oraşul Buftea şi S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L., urmăreşte 

dezvoltarea economica-sociala, modalitatea de atragere a resurselor financiare, de 
gestionare a serviciilor furnizate către cetăţeni, de administrare a domeniului public şi privat. 

Această asociere s-a materializat prin adoptarea Hotărârii nr. 84/20.09.201 O 
modificata şi completata prin H.C.L. 5/2011 şi H.C.L. 17/04.03.2011,care a avut ca obiect 
gestionarea, exploatarea, întretinerea şi folosirea eficienta a parcarilor publice , a terenului 
de sport -Buftea, str. AI.Parc, jud. Ilfov , a salii de sport - centrala termica nr. 1- Buftea, 
Judeţul Ilfov , a salii de sport -centrala termica nr. 4 - Buftea, Judeţul Ilfov , a salii de sport 
din Buftea, str. Ştirbei Voda, şi a pieţei agroalimentare - str. 23 August, nr. 8, Buftea. 

Asocierea este constituită pe baza libertăţii de voinţă a Oraşului Buftea şi S.C. 
BUFTEA ADMIN CONS S.R.L., materializată printr-un contract şi este guvernată de 
următoarele principii: 

./ principiul independenţei juridice a fiecărui asociat; 

./ principiul acordării priorităţii activităţii care conduce la realizarea scopului 
asocierii. 

Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 17/04.03.2011 la art.2 alin.2) s-a aprobat 
retragerea din administrarea S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. a salii de sport -
centrala termica nr. 4- Buftea, Judeţul Ilfov şi transmiterea acesteia în administrarea 
Asociaţiei Sportive Buftea. 

Deoarece Asociaţia Sportivă Buftea nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 31 Iulie 2012, s-a aprobat rezilierea contractului 
de asociere nr.91/25.08.2010 încheiat între Consiliul local şi Asociaţia Sportiva Club 
Sportiv Buftea astfel că sala de sport CT 4 nu mai este la dispoziţia A.S.C.S. Buftea şi 
se constată încetarea aplicabilităţii art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 
17/2011 . 
Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi : 

~ prevederile art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 ,privind administraţia publica 
locala, republicată , cu modificarile şi completările ulterioare; 

~ în temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. "c"; art. 45 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 , privind admin istraţia publică locala, republicata, cu modificarile şi 

completările ulterioare, 
propun aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. 

COMPARTIMENT DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT 
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HOT ĂRÂREA NR. '::... 
din 04 martie 2011 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/20.09.2010 
privind asocierea ORAŞULUI BUFTEA cu S.C. BUFTEA ADMIN 

CONS S.R.L. 

Având în vedere: 
• expunerea de motive prin care domnul Stoica Ion, primarul orasului 

Buftea, propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
84/20 09.201 o; 

• raportul de specialitate al Serviciului D.P.P.L.C.; 
avizul Comisiei buget-finante şi al Comisiei Juridice şi de disciplină; 

• Art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia 
În temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. "c"; art. 45 alin. (3); art.123 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001 , privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările si completarile ulterioare. 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1.(1) Se aprobă retragerea din administrarea S.C. BUFTEA ADMIN 
CONS S.R.L. a sălii de sport- centrala termică nr. 1- Buftea, Judeţul Ilfov. 

(2) Se a probă transmiterea în administrarea Scolii nr.1, a sălii de 
sport - centrală termică nr. 1- Buftea, Judeţul Ilfov, conform contractului de 
comoda! anexa 1 la prezenta. 

Art. 2 (1) Se a probă retragerea din administrarea S.C. BUFTEA 
ADMIN CONS S.R.L. a sălii de sport - centrala termică nr. 4- Buftea, Judeţul 
Ilfov. 

(2) Se aprobă transmiterea în administrarea Asociatiei Sportive Buftea, a 
sălii de sport - centrala termică nr.4, Buftea, Judeţul Ilfov, conform contractului 
de comoda! anexa 2 la prezenta. 

Art.3 Se modifcă Art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 84/20.09.2010: 

«Se aprobă asocierea Oraşului Buftea cu S.C. BUFTEA ADMIN CONS 
S.R.L., asociere având ca obiect gestionarea, exploatarea, întretinerea şi 
folosirea eficientă a parcărilor publice , a terenului de sport -Buftea, str. AI.Parc, 
jud. Ilfov, a sălii de sport -centrala termică nr. 1- Buftea, Judeţul Ilfov, a sălii de 
sport - centrala termică nr. 4 - Buftea, Judeţul Ilfov , a sălii de sport din Buftea, 

iC. 



str Ştirbei Vodă. a pieţei agroalimentare - str. 23 August . nr. 8 . Buftea , şi a 
Casei de Cultură situată În Buftea. piaţa Mihai Eminescu. " 

şi va avea următorul cuprins : 

« Se aprobă asocierea Oraşului Buftea cu S.C. BUFTEA ADMIN 
CONS S.R.L., asociere având ca obiect gestionarea, exploatarea, 
intretinerea şi folosirea eficientă a parcărilor publice , a terenului de sport -
Buftea, str. Al. Parc, jud. Ilfov , a sălii de sport din Buftea, str. Ştirbei Vodă, a 
pieţei agroalimentare - str. 23 August , nr. 8 , Buftea , şi a Casei de Cultură 
situată în Buftea, piata Mihai Eminescu. » 

Art. 4. Contractul se asociere nr. 109/01.10.2010. aprobat prin Hotărarea 
Consiliului !iocal nr. 86/30 09 201 O se va completa in mod corespunzător, prin 
act adiţional. 

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărării Consiliului Local nr. 84/20.09.2010 
rămăn neschimbate. 

Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea hotărarii către 
institutiile interesate şi aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei 
hotă rări. 
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HOTĂRÂREA NR. !f 
din Jo septembrie 201 O 

privind aprobarea asocierii ORAŞULUI BUFTEA cu S.C. BUFTEA 
ADMIN CONS S.R.L.,- asociere având ca obiect gestionarea, 

exploatarea, întretinerea şi folosirea eficienta a parcarilor de reşedinţa 
şi parcarilor publice, a terenului de sport- Buftea, str. AI.Parc, jud. 
Ilfov, a sălii de sport centrala termica nr. l -Buftea, Judeţul Ilfov, a 
salii de sport -centrala termica nr. 4, a salii de sport din Buftea, str. 

Ştirbei Voda şi a pieţei agroalimentare- str. 23 August, nr. 8, Buftea 

Având în vedere: 
• expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul orasului Buftea; 
• raportul de specialitate a compattimentului de administrare domeniu public si 

privat; 
• avizul Comisiei juridice si de disciplina, comisiei de buget finanţe; 

În temeiul art. 36 alin. 7 lit. a şi ale art. 45 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 
215/200 1 a administratiei publice locale, cumodificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul local al orasului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. l.Se aproba de principiu asocierea ORASULUI BUFTEA cu S.C. 
BUFTEA ADMIN CONS S.R.L., asociere având ca obiect gestionarea, 
exploatarea, întretinerea şi folosirea eficienta a parcarilor publice , a terenului de 
sport -Buftea, str. Al.Parc, jud. Ilfov , a salii de sport -centrala termica nr. 1-
Buftea, Judeţul Ilfov, a salii de sport -centrala termica nr. 4- Buftea, Judeţul Ilfov, 
a salii de sport din Buftea, str. Ştirbei Voda şi a pieţei agroalimentare - str. 23 
August , nr. 8 , Buftea . 

Art. 2. Contractul de asociere a ORASULUI BUFTEA cu S.C. BUFTEA 
ADMIN CONS S.R.L va fi semnat la o data ulterioara. 

Art. 3. Secretarul orasului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotarari 
serviciilor de specialitate pentru aducerea la indeplinire şi Instituţiei Prefectului 
judeţului llf v-:- \·- 1 .--....~ h . \It\ i 'I J · .. . o .. ·-- .<[ ~ 
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IIOTĂRÂREA NR.'12 
din 31 Iulie 2012 

privind constatarea neîndeplinirii obligatiilor din contractul de asociere 
nr. 91/25.08.2010 încheiat între Consiliul local Buftea şi Asociatia 
Sportivă Club Sportiv Buftea şi aprobarea rezilierii contractului 

Având În vedere: 
" Procesul -Verbal de constatare nr 5038/02.05.2012 intocmit de echipa ele audit a 

Camerei ele Conturi Ilfov; 
" Punctul nr.B şi măsura dispusă pentru acesta elin Decizia nr.13/2012 a Camerei de 

Conturi Ilfov ; 
• Adresa nr.99/10.0-r.2012 a Consiliului local Buftea privind notificarea A.S.C.S. Buftea 

de a prezenta un raport cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale; 
" Adresa nr.7249/28.06 2012 către Consiliul de Administratie al A.S.C.S. Buftea; 
" Expunerea ele motive a domnului Pistol Gheorghe,primarul oraşului Buftea; 
" Raportul de specialitate al Serviciului Juridic; 
• Avizul comisiei juridice şi ele disciplină; 
• Prevederile art. 11.1 lit.b din Contractul de asociere nr.91/25.08.2010 încheiat între 

Consiliul local şi Asociatia Sportiva Club Sportiv Buftea; 
" Hotărârea Consiliului Local nr. 78/20.08.2010 privind aprobarea asocierii dintre 

Consiliul Local al oraşului Buftea şi Asociaţia Sportivă Club Sportiv; 
In temeiul art.36 alin.(1)si alin.(2) lit.c), alin.9 si al art.45 alin. (1) elin Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale. republicată, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, 
Consiliu/loca/ al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Arl. 1. Se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul ele asociere 
nr.91/25.08.2010, încheiat între Consiliul local Buftea şi Asociaţia Sportivă Club Sportiv Buftea 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.78/20.08.2010. 

Arl. 2. Se aprobă rezilierea contractului de asociere nr. 91/25.08.2010 încheiat între 
Consiliul local Buftea şi Asociatia Sportivă Club Sportiv Buftea. 



Art. 3. l.a data prezentei, îşi încotoaza aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local 
nr./8/20.08.201 O. 

Art. 1 (1 )llunurile prevăzute ca aport la mi. 5.2 elin contractul de asociere 
nr .91/25.08.201 O ,respectiv Stadionul elin Buftea ,situat în str. Staclionu lui nr .1 ,precum şi 

autobuzul BMC se vor preda de catre A.S.C.S.Buftea (asociat secund) c5tre Consiliul Local 
Buftea( asociat prim, po baza de proces- verbal pâna la data ele 15 august2012. 

(2)Se constituie comisia de pretume a bunurilor în următoarea componentă: 
Presedinte : Costea Daniel 
Membri: Marinescu Radu 

Rogoveanu ton 
Tudorache Viorrca 
Ganea Laurentiu. 

(3)1n aceeaşi zi,bunurile vor fi predate în gestiunea Primăriei oraşului Buftea potrivit 
procedurilor legale. 

Art. 5. Primarul oraşului Buftea,prin aparatul de specralitato va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştintă publică a 
prevederilor prezentei hotarâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, A.S.C.S.Bufteamembrilor desemnati în comisie şi Institutiei Prefectului 
judetului Ilfov. 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

AVIZ 

Proiect de hotarâre privind constatarea Încetarii aplicabilitătii art. 2 alin. , 
(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 17104.03.2011. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA. 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formata din urmatorii consilieri locali: 
Rudeanu Florentina - Mirela - presedinte, Marin Doinita - secretar, Baron Stela -
membru, Rogoveanu Ion-membru, Gioarsa Constantin Richard- membru 

A ~ A ol <r' \.o "2..0 '"2_ INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .. . ....... .. .. .. .. . -.. .. . ~ .. . ... L ........................... . 
A f 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ... . d.. .'-:'. :~.-1.: ~ ?:~ ..... . ... ........ ................................. . ...... ...... ... ... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NEFAV,oRJ\BILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotarâre privind constatarea Încetării aplicabilităţii art. 2 alin. 
(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 17104.03.2011. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE ........... ................................................... .. ... ... . ... .. ..... . 

' 

· ················· · ······· · · ····· ········~······························ ···· ········ ·· ·········· · · · ···· 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 
PREŞEDINTE 

RUDEANU F NTINA - MIRELA 


