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HOTĂRÂREA NR.135 
Din 29 Noiembrie 2012 

privind aprobarea înfiinţă rii unui punct de lucru pentru S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L. în judeţu l Ilfov, oraşul Buftea, în vederea 

amenajă rii de birouri 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

A vând În vedere : 
1 Expunerea de motive a Primarului Oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
1 Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public ş i Privat; 
1 Adresa nr. 212/17. 10.2012 a S.C. Buftea Admin Cons S. R.L. în registrată la 

Registratura Consiliului Local cu nr. 193/17.1 0.2012; 
1 Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului ş i urbanism ş i al comisiei juridice şi de 

disciplină ; 
1 Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 36/28.04.201 O privind constituirea 
Societăţ ii Comerciale "BUFTEA ADMIN CONS SRL" cu asociat unic, Oraşul Buftea, 
reprezentat de Consiliul local al oraşului Buftea; 

1 Hotă rârea Consiliului Local nr.1 02/25.09.2012 privind încheierea unui nou contract de 
asociere între ORAŞUL BUFTEA ş i S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. 

1 Prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale(r2); 

Văzând prevederile art. 1.3, Cap.l din Actul Constitut iv al S.C. Buftea Admin Cons 
S.R.L ., actualizat; 

În conformitate cu prevederilor art. 17, art. 36 alin . (1), alin. (3) lit. c) , alin . (6) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r) cu mod ificările ş i completă ri le 

ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin (3) şi ale art. 11 5 alin . (1 ) lit. b, din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale , (r) cu modificările ş i completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru pentru S.C. Buftea Admin Cons 
S.R.L. în imobilul clădire, în suprafaţă de 49,03 mp, situat în oraşu l Buftea, Aleea Şcolii 
nr.4, imobil ce aparţine domeniului public al oraşului Buftea, identificat confo rm Anexelor 
nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre , în vederea amenajării unui spaţiu pentru birouri. 

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de comodat pentru folos i nţa gratuită a 
spaţiului conform anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe, pentru 
a semna Actul constitutiv al Societăţii Comerciale "Buftea Admin Cons" S.R.L. şi 

contractul de comodat. 



Art. 4. S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. va asigura aducerea la îndeplini re a 
prevederilor prezentei hotărâri . 

Art. 5 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă pub lică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

p 
Contrasemnează , 

SECRETAR, 

~ 


