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HOTĂRÂREA NR. 23 
Din 26 Februarie 2013 

privind modificarea obiectu lui asocierii înche iată între Oraşu l Buftea ş i 
S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. ş i aprobată prin Hotărârea Consiliului 

loca l nr. 84/20.09.2010 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tute lară; 

Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.201 O privind aprobarea asocieri i oraşulu i 

Buftea cu S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., asociere având ca obiect gestionarea, 
exploatarea, întreţine rea ş i folosirea efic ie ntă a parcărilo r de reşedinţă şi parcări l or 
publice, a terenului de sport- Buftea, str. Al. Parc, jud. Ilfov, a săli i de sport centrala 
te rmică nr.1- Buftea, jud. Ilfov, a să lii de sport- centrala term i că nr.4 şi sala de sport 
Buftea, str. Ştirbe i Vodă şi a pieţei agroalimentare- str. 23 August, nr.8, Buftea; 
Hotărârea Consiliului local nr. 5 din 28.01. 201 1 privind completarea H.C.L. nr. 
84/20.09.2010 privind asocierea Oraşului Buftea cu S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 
Contractul de asociere nr.1 02/01.10.2012 încheiat între Consiliul local al oraşu lui 

Buftea ş i S.C. Buftea Admin Cons S.R. L; 
• Avizul Comisiei pentru Activ ităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice ş i 

de disciplină; 
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de te hnică l egis l ativă pentru 
elaborarea actelor normative; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) ş i alin . (2), lit. (c), art.123 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică loca lă , republicată , cu modificările ş i 

completă rile ulterioare, 
În temeiul art. 45 alin . (1) ş i al art. 11 5 alin.1 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 , privind 

administraţia publică loca lă, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea obiectului asocierii , încheiată între Oraşul Buftea 
ş i S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. , aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 
84/20.09.201 O, în sensul retragerii din administrarea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. a 
imobilului : 

Casa de Cultură, situată În Piaţa Mihai Eminescu, oraş Buftea. 
(2) Începând cu data prezentei hotă râri , asocierea Oraşu lui Buftea cu S.C. 

Buftea Admin Cons S. R. L., va avea ca obiect gestionarea, exploatarea, înt reţin erea ş i 
folosirea efic ientă a parcărilor publice din o raş ul Buftea, a terenului de sport situat în 



Buftea, str. A l. Parc, a să lii de sport , situată în Buftea, str. Şti rbe i Vodă ş i a p ieţe i 
ag1 oalimentare, s itu ată în str. 23 August, nr. 8, Buftea. 

Art. 2 Contractul de asociere nr.1 02/01. 10.2012 încheiat între Consiliul local al 
o raşului Buftea ş i S.C. Buftea Admin Cons S.R. L, aprobat prin Hotă rârea Consi li ului Local 
nr.1 02/25.09.2012, se va modifica potrivit prevederilor prezentei hotă râr i, prin act ad iţ iona l. 

Art. 3 Se împutern iceşte primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe să 
semneze actul ad iţion a l la Contractul de asociere nr.1 02/01.10.2012. 

Art. 4. Compartimentul Domeniul Public, Privat ş i Comercia l d in cadru l Primărie i 
o raşului Buftea va prelua administrarea imobilului Casa de Cultură situată în Buftea, P iaţa 
Mihai Eminescu. 

Art. 5. Primarul Oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate ş i S.C. Buftea Admin 
Cons S.R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotă râ re. 

Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura comu nicarea prezentei hotă râri 

primarului oraşului Buftea, persoanelor împuternicite în acest sens, serviciilor de 
specialitate pentru aducerea la îndeplinire, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. ş i Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 
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