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HOTĂRÂREA NR.59
Din 31 Mai 2013
privind încheierea actului adiţional nr.1 la contractul de
concesiune nr. 232/27.06.2001
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ;
• Adresa nr.8771/31 .07.2013/ prin care domnul Pascu Ioan Andrei solicită preluarea
contractului de concesiune , în calitate de proprietar al spaţiului comercial;
• Contractul de concesiune nr. 232/27.06.2001 ;
• Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 897/15.06.2012 şi extrasul de
carte funciară nr.107;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Comisiei pentru Activităţi Economice şi
Financiare;
• Prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică , cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, ale art. 36 alin . (1) şi alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (a) şi
ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin . (3) şi ale art.115 alin. (1 ), lit. ( b), din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliu/local al oraşului Buftea,

HOTĂRĂŞT E
Art. 1. (1) Se a probă încheierea actului adiţiona l nr.1 la contractul de concesiune nr.
232/27 .06.2001, având ca obiect schimbarea titu larului contractului, ca urmare a
înstrăinării construcţiei - spaţiu comercial , situat în str. Studioului, nr.4, oraş Buftea , de
către S.C. Bad Tehno Bucureşti S.R.L., către domnul Pascu Ioan - Andrei.
(2) Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe pentru a
semna actul adiţional.
Art. 2 Celelalte clauze ale contractului de concesiune nr. 232/27.06.2001 , rămân
neschimbate.
Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederile~ JY! - Atei..~otă~âri şi comunicarea_a_cest~ia _P:imarului o~~şului B~ftea, serviciilor
de spec ~t~ ~Oh;t~ti\.u1 Pascu Ioan Andrei ŞI lnst1tuţ1e1 Prefectului JUdeţului Ilfov.
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