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HOTĂRÂREA NR. 100
Din 30 August 2013
privind completarea obiectului asocierii aprobată prin Hotărârea
Consiliului local nr. 84/.201 O şi a contractului de asociere nr.102/2012
aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.102/201 2
Consiliul local al oraşului Buftea,
A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public, Privat şi Comercial;
• Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.201 O, cu modificările şi completăril e
ulterioare;
• Contractul de asociere nr.102/01.10.2012 încheiat între Consiliul local al oraşului
Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L, actualizat, aprobat prin Hotărâ rea
Consiliului local nr.102/25.09.2012;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi
de Disciplină;
• Prevederile art. 62 din Legea 24/2000 "privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative", cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
"dispoziţiile de modificare şi de completare se Încorporează, de la data intrării lor În
vigoare, În actul de bază, identificându - se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de
modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază ";
• În temeiul prevederilor art. 283 , din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu
modificările şi completările ulterioare , ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571 /2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa deciz i onală în admin i straţia publică , cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin . (1) ş i alin . (2), lit. (c), al in. (7) lit. (a) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , re publicată , cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin . (1) şi al art.115 alin.(1) lit. (b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi comp l etăril e ulterioare,

HOTĂRĂŞT E
Art. 1. (1) Se aprobă completarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea
şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliu lui local nr. 84/2010 ,
modificată şi completată, după cum urmează :
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Imobil - teren , în suprafaţă de 1OOO mp (teren sport), ca re face parte din
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(2) Art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 84120. 09. 201 O, cu modificările
comp letările ulterioare, se va completa conform prevederi/or prezentei hotărâri.
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Art. 2. (1) Se a p robă completarea Contractului de asociere nr.102/20 12 înche iat
între Consiliul local al o raş ului Buftea ş i S.C . Buftea Adm in Cons S.R. L, aprobat prin
H otă râ rea Consiliului Loca l nr.102/20 12, potrivit prevederilor prezentei hotărâ ri , prin act
a di ţio n a l.

Art. 3. în vederea a plică rii prevederilor co ntractuale şi pentru asigurarea unei bune
a imobilelor date în administrare către S.C. Buftea Adm in Cons S.R.L, se
stabilesc urm ătoa re le tarife pentru în chirierea acestora, ce vor fi aplicate de căt re
societate:
Închiriere imobil teren sport pentru ce tăţenii cu domiciliul În oraşul Buftea 30
lei !oră/zi, 50 lei/o ră/noapte;
Închiriere imobil teren sport pentru cetăţenii cu domiciliul În alte localităţi = 60
lei/oră/zi, 100 lei/oră/noapte;
Închiriere imobil toale tă publică 1 le u/persoană;
Închiriere imobil spaţiu de joacă pentru copii cu domiciliul În oraşul Buftea = 2
a dmini stră ri

=

=

lei/oră;

Închiriere imobil spaţiu de joacă pentru copii cu domiciliul În alte localităţi

=5

lei/oră;

Art. 4 Se împute rni ceşte prim arul o raş ului Buftea , domnul Pistol Gheorghe să
semneze actul a diţional la Contractul de asociere nr.1 02/01 .10.20 12.
Art. 5. Prim arul Oraş ului Buftea, prin serviciil e de specialitate
Cons S. R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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S.C. Buftea Ad min

Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei h otă râri
primarului oraş ului Buftea, persoanelor împuternicite în acest sens, serviciilor de
specialitate pentru aducerea la înd eplinire, S.C. Buftea Admin Cons S. R.L. ş i In stit u ţie i
Prefectului judeţului Ilfov.

