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HOTĂRÂREA NR. 36 
Din 30 Aprilie 2013 

privind stabilirea redevenţei datorată de către S.C. Genera l Public 
Serv S.A. pentru prestarea serviciului de administrare a 

domeniului public ş i privat al oraşu lui Buftea 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul o raşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tutelară ş i al Direcţ iei 
Economice; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 5/19.01 .201 2 privind delegarea gestiunii Serviciului 
Comunitar de Utilitate Publică - Administrarea Domeniului Public ş i Privat din oraşu l 

Buftea; 
• Prevederile art. 5 lit. (n) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare 
a domeniului public ş i privat nr. 1810/1 5.02.2012; 
• Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu prevederile art.13 alin . (8) lit. U), art. 27 alin . (1) ş i ale art . 29 
alin. (1), din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea servici ilor 
publice de administrare a domeniului public ş i privat de interes local, precum ş i ale art. 36 
alin. (1 ), alin. (2) lit. (d), alin. (6), lit. (a), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, re publicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.11 5 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţie i publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se stabileşte redevenţa datorată de către S. C General Public Serv S.A. pentru 
prestarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Buftea în 
cuantum de 0,5% pe an, calculată din valoarea sumelor încasate în anul precedent, ca 
urmare a derulării contractului nr.181 0/15.02.2012. 

(2) Redevenţa pentru prestarea serviciului public de administrare a domeniului public 
şi privat se va achita până la data de 31.07 a anului curent, pentru anul precedent. 

Art. 2. Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
perceperea de majorări de întârziere, conform legislaţiei fiscale privind creanţele bugetare, în 
vigoare la data plăţii . 

Art. 3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public 
şi privat nr. 181 O /15.02.2012 se va completa corespunzător prevederilor prezentei hotărâ ri 
prin act adiţional. 



Art. 4 . Se împuterniceşte primarul oraşu lui Buftea, domnul Pistol Gheorghe pentru 
semnarea actului ad iţional. 

Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşulu i Buftea, serviciilor 
de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. General Public Serv S.A. şi I nstituţiei 

Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasem nează s+, 
GHEORGHE - CAMELIA 


