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HOTĂRÂREA NR. 155 
Din 20 Decembrie 2013 

privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de asociere nr.159/2012 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi al Serviciului Juridic şi 

Autoritate Tutelară; 
• Adresa nr. 73/09.12.2013 (POB 17731/2013) a Asociaţiei Sportive Voinţa Buftea; 
• Avizul Comisiei juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
• Avizul Comisiei Pentru Copii, Tineret, Sport şi Turism; 

Ţinând seama de prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, a H.G.R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului 
de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69 1 2000; 

Prevederile art. IV pct. 4.1 lit. a,) b ), d), art. XV pct.15.1 din contractul de asociere 
nr.159/14.09.2012 încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi Asociaţia Sportivă Voinţa 
Buftea; 

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. 6 lit. a) pct. 5, 6 şi al art. 45 alin. (1) 
art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Începând cu data prezentei, în baza prevederilor contractului de asociere 
nr.159/2012, se permite accesul gratuit în sala de sport a oraşului Buftea şi pe terenul de sport 
cu gazon sintetic (cartier Studio) din oraşul Buftea, sportivilor, membri ai asociaţiei Sportive 
Voinţa Buftea, pentru desfăşurarea în bune condiţii a antrenamentelor. 

Art. 2. (1) Contractul de asociere nr.159/2012 se va completa conform prevederilor 
prezentei hotărâri prin act adiţional. 

(2) Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea, pentru a 
semna actul adiţional. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate, 
Asociatiei SQortive Vointa Buftea, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi Institutiei Prefectului 
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