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HOT ĂRÂREA NR. 87 
din 04 Septembrie 2012 

privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru al S.C .General Public Serv S.A. în 
judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea amenajării de birouri, 
ateliere de lucru, depozitare materiale, garaj autovehicule şi utilaje şi producere 

material dendrologic în solare, sere şi pepiniere 

A vâ)d În vedere : 
• Solicitarea ~·.c General Public Serv S.A. înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 

446/02.08.2012; 
• Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea domnul Pistol Gheorghe prin care 

propune aprobarea înfiinţării unui punct de lucru al S.C General Public Serv S.A. în judeţul 
Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7; 

• Raportul de specialitate al compartimentului domeniul public şi pri vat; 
• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism şi al comisiei juridice ş i de 

disciplină ; 
• Hotărârea nr. 41/31.05.2011 a Consiliului Local al oraşului Buftea privind înfiinţarea 

societăţii comerciale pe acţiuni S.C. General Public Serv S.A. ; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 5/19.01.2012 privind delegarea gestiunii Serviciului 

Comunitar de Utilitate Publică - Administrarea Domeniului Public şi Privat din oraşul Buftea 
către S.C. General Public Serv S.A.; 
În conformitate cu: 

• prevederile dispoziţiilor art. 5 pct. 5.2. lit. h) din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat nr 1810/15.02.2012 şi ale 
art.5 pct. 5.2. lit. i) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat 
public nr. 1809/15.02.2012; 

• prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de util i tăţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(9) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale, republicată; 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. General Public Serv S.A. în 
judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea amenajării de birouri, ateliere de 
lucru, depozitare materiale, garaj autovehicule şi utilaje şi producere material dendrologic 
în solare, sere şi pepiniere. 



Art. 2 Terenul în suprafaţă de 13855 mp şi cele două c lăd iri existente constituie 
bunuri de retur, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat al oraşului Buftea nr. 1810/15.02.2012 şi a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr. 1809/15.02.2012 şi sunt identificate în 
procesele- verbale de predare primire a bunurilor aferente serviciilor nr. 1812/15.02.2012, 
respectiv nr. 1813/15.02.2012. 

Art. 3 Se împuterniceşte reprezentantul în AGA din partea Consi liului Local să 
semneze Hotărârea AGA privind înfiinţarea punctului de lucru. 

Art. 4. Înfiinţarea punctului de lucru se va face prin completarea actului Constitutiv 
al Societăţii prin menţionarea în Registrul Comerţului. 

Art. 5. S.C. General Public Serv S.A. va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publ ică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, S.C. General Public Serv S.A. şi Insti t uţiei Prefectului j ud eţu l ui 

Ilfov. 
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