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HOTĂRÂREA NR. 57
Din 31 Mai 2013
privind încetarea Contractului de concesiune nr. 82/28.01.2000

Având in vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea ;
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de
Disciplină ;

• Prevederile contractului de concesiune nr. 82/28.01.2000;
• Prevederile art. 229 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările
şi completările ulterioare;
• Menţiunea Registrului Comerţului privind dizolvarea conform art. 235 din Legea nr.
31/1990 şi radierea S.C. 18 COS S.R.L. ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. (c) corobo rate cu prevederile alin .(5) ,
lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) şi al art.115 alin . (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi comp letările ulterioare,
Consiliu/local al oraşului Buftea,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se ia act de încetarea Contractului de concesiune nr. 82/28.01 .2000, încheiat
între Primăria oraşului Buftea şi S.C. 18 COS S.R.L. având ca obiect preluarea în
concesiune a suprafeţei de teren de 229 mp, situat în Buftea str. Studioului - lângă Piaţa
CPC, Cartier Studio, ca urmare a dizolvării societăţii , începând cu data de 20.02 .2012.
Art. 2. Bunul de retur, respectiv terenul ce face obiectul contra ctului de con cesiune va fi
preluat în deplină proprietate de către concedent, prin serviciile de specialitate.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşulu i
Buftea prin Compartimentul Domeniul Public, Privat, Locativ şi Comercial din cadrul
Primăriei oraşului Buftea.
Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă p ublică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor
de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.
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