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HOTĂRÂREA NR. 18
Din 26 Feb ru arie 2013
pentru mod ificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Loca l nr. 136 /29.11.2012
privind aprobarea comp l etării obiectelor secundare de activitate ale S.C.
Genera l Public Serv S.A.

Consiliul local al oraşu lui Buftea,
A vând În vedere :
• Expunerea de motive a Primarul ui Oraşu l u i Buftea domnul Pistol Gheorghe prin care
propune modifica rea art. 1 al H otărâ rii Consiliului Local nr. 136/29.11 .2012 privind
aprobarea comp l etă rii obiectelor secundare de activitate ale S.C. General Public Serv
S.A. ;
• Rapo rtul de specialitate al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tutelară;
• Solicitarea S.C. Ge n.~ ra l Public Serv S.A. înreg i strată la Reg istratura Consiliulu i Local
cu nr. 56/15.02.2013 prin ca re se so l ic ită modificarea art. 1 al H.C.L. nr.
136/29.11.2012 în sensul e l im i nă rii cod ului CAEN 7500- activităţi veterinare;
• Avizul Comisiei Juridice ş i de D i scip li nă ;
• H otărârea nr. 41/31.05.201 1 a Consiliului Local al oraşu l ui Buftea privind înfii nţarea
societăţii comerciale pe acţ i u ni S.C. General Public Serv S.A. ;
• Prevederile Legii soc i etă ţil o r co merciale nr. 31/1990 repu blicată ş i ale Ordinului INS
nr. 337/2007 privind actualizarea C l as ifi că ri i activ ităţ i lor din economia naţiona l ă CAEN;
• Prevederile art. 58, 59 din Legea nr. 24/2000 (r). privind normele de tehnică
legisla ti vă pentru elaborarea actelor normative, cu modificări le şi completă rile
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 5 alin (2) din Actu l Constitutiv al S.C. General
Public Serv S.A.;
În temeiu l prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. 3 lit.c) si art. 45 alin . (1)
ş i ale art. 115 alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republ icată ;

H OTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă mod ificarea art. 1 al Hotă rârii Consiliului Local Buftea nr.
136/29 .11.2012 privind aprobarea com pl etă ri i obiectelor secundare de activitate ale S.C.
General Public Serv S.A. , care va avea următo rul co n ţinut:
"Se aprobă completarea obiec telor secundare de activitate al S. C. General
Public Serv S.A. cu:
• Cod CA EN 0312 - pescuit În ape dulci
• Cod CAEN 0322 - acvacultura În ape dulci"

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 136 /29.11 .2012 rămân
neschimbate.
Art. 3 Secretarul oraş ului Buftea va asigura aducerea la cu n oştinţă p ubli că a
prevederilor prezentei h otărâ ri ş i com unica rea acesteia, primarului oraşu lui Buftea ,
servicii lor de specialitate, S.C. General Public Serv S.A. şi I nstituţiei Prefectului judeţului
Ilfov.
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