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HOTĂRÂREA NR. 37
Din 30 Aprilie 2013
privind stabilirea redevenţei datorată de către S.C. General Public Serv
S.A. pentru prestarea serviciului de transport public loca l efectuat
prin curse regulate, în oraşul Buftea

A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşu l ui Buftea ;
• Raportul comu n al Servici ului Juridic şi Autoritate Tutelară ş i al D i recţi ei Economice;
Hotărâ rea Consiliului loca l nr. 99/16.12.2011 privind aprobarea studiului de
oportunitate în vederea d e l egă rii gestiunii serviciului subvenţionat de transport public local
de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea , stabilirea modalităţii de gestiune a
serviciului subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul
Buftea şi aprobarea Contractului de atribuire;
Contractu l de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în
o raş ul Buftea nr.1811/15.02.2012;
Prevederile Ordinului nr. 972 din 3 octombrie 2007, pentru aprobarea
Regulamentului - cad ru pentru efectuarea transportului public local ş i a Caietului de sarcini
- cad ru al serviciilor de transport public local;
Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea;
În conformitate cu prevederile art. 5 lit. (e) din Norma - cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local aprobată
prin Ordinul nr. 263/2007 cu modificările şi comp l etă riie ulterioare ş i ale art. 36 alin . (1), alin.
(2) lit. (d) , alin. (6), lit. (a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
rep ublicată , cu modificările ş i co mpl etările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1) şi ale art.115 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
adm inist raţ i e i publice loca le, republicată , cu modificările şi completări le ulterioare;

HOTĂRĂ ŞTE
Art. 1. (1) Se stabileşte redeve nţa datorată de către S.C General Public Serv S.A.
pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat prin curse regulate , în
cuantum de O, 5% pe an, ca l cu lată din valoarea sumelor încasate în anul precedent, ca
urmare a derulării contractului nr. 1811 /15.02 .2012.
2) Redevenţa pentru prestarea serviciului de tra nsport public local efectuat prin

cu rse regulate se va achita pân ă la data de 31 .07 a anului curent, pentru anul precedent.
Art. 2. Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei ob ligaţii conduce la
perceperea de majorări de întârziere, conform legis laţie i fiscale privind creanţe l e bugetare,
în vigoare la data plăţii .

Art. 3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat
prin curse regulate nr. 1811 /15.02.20 12 se va completa corespu n zător prevederilor
prezentei hotărâri prin act ad iţional.
Art. 4. Se împuterniceşte primarul
semnarea actului adiţio n a l.

o raşu l u i

Buftea, domnul Pistol Gheorghe, pentru

Art. 5. Secretarul oraşulu i Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotă râri şi com unicarea acesteia primarului oraşulu i Buftea,
servi ci ilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplini re, S.C. General Public Serv S.A. ş i
In stituţie i Prefectului Jud eţului Ilfov.
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