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HOTĂRÂREA NR. 17 
Din 26 Februarie 2013 

privind modificarea Hotă rârii Consiliului Local al oraşului Buftea 
nr. 95/25.09.201 2 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având i'n vedere: 
• Expunerea de motive a domnulu i Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tute la ră ; 
• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disciplin ă ; 
• Adresa nr.1 5208/DP/28.12.201 2 a In stituţie i Prefectulu i Judeţului Ilfov; 
• Hotărârea Consiliului Loca l nr. 95/25.09.2012 privind constatarea nulităţii 

Contractului nr. 1809/15.02.201 2 de delegare a gestiunii Serviciului comunitar de utilitate 
publică - Iluminat public din oraşul Buftea ş i încetarea aplicabilităţii H.C.L. nr.6/1 9.01.201 2; 

• Prevederile art . 58, 59 din Legea nr. 24/2000 (r) , privind normele de tehnică 
legis lativă pentru elaborarea actelor normative, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. (5) , pct. 5.1 lit. m) din Contractul nr. 1809 
15.02.201 2 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică - Iluminat 
public, încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. ş i ale art. 36 alin . (9) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţie i publice locale, re publicată , cu modificările ş i 
completă rile ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art .11 5 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a adm i nistraţie i 
publice locale, republicată , cu modifică rile ş i completările ulterioare, 

HO T ĂRĂ Ş T E 

Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 95125.09.2012 privind constatarea 
nulităţii Contractului nr. 1809115.02.201 2 de de legare a gestiunii Serviciului comunitar de 
utilitate publică - Iluminat public din oraşul Buftea şi Încetarea aplicabilităţii H. C. L. nr. 61 
19.01.201 2, în sensul că atât în titlul cât ş i în cuprinsul acesteia sintagma: 

"privind constatarea nulităţii Contractului nr. 1809/15.02.2012 de delegare a 
gestiunii. .. "se modifică ş i va avea următorul cuprins: 

"privind rezilierea Contractului nr. 1809/15.02.2012 de delega re a gestiunii. .. " 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotă râ rii Consiliului Local nr. 95/25.09.201 2, care nu 
sunt în contradictoriu cu prevederile prezentei hotărâ ri , rămân neschimbate. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor # -~:-- Qotă râ ri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor d *· /{e!~. M~Şl~ .. stituţie i Prefectului judeţului Ilfov. 
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