
HOTĂRÂREA NR. 154 
Din 20 Decembrie 2013 

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public Privat şi Comercial; 
• Avizul Comisiei juridice şi de Disciplină, al Comisiei pentru Activităti Economice şi 

Financiare şi al Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie; ' 
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială ; 
• Prevederile Contractelor de închiriere; 

În conformitate cu: 
• Prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată şi completată şi ale 

Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată şi 

completată, 
• Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi lit.(d), alin. (6) lit. (a) pct.17, art.123 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (3), art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele cu destinaţia 
de locuinţe, aflate în proprietatea/administrarea Consiliului local al oraşului Buftea, prevăzute 
în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, respectiv imobilele terenuri şi/sau construcţii ce aparţin 

domeniului public /privat al oraşului Buftea, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



· Art. 3. Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe pentru a 
semna actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere 
prevăzute la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate, 
persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Ilfov. 


