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HOT ĂRÂREA NR. 7
Din 31 Ianuarie 2013
privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul din Buftea, B.dul Mihai
Em inescu , nr. 32, Judet Ilfov
'

Consiliul Local al oraşului Buftea,
A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public şi Privat, Comercial ;
• Avizu l Comisiei Juridice şi de Disciplină ;
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism ;
• Adresa nr.8481/03.12.2012 înregistrată la registratura generală a primăriei Oraşului Buftea
cu nr.14888/04.12.2012 a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "OMENIA"
prin care solicită un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii;
În conform itate cu prevederile art.32 din Legea nr. 502/2004 - privind asociatiile
pensionarilor, ale art. 36 alin . (2) lit. c) coroborat cu alin. (5), lit. a) din Legea nr. 215/2001 ,
republicată , a administraţiei publice locale şi ale art.14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică , cu modificăril e si comp l etările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1 ), art.115 alin.1 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 , republicată , a
administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă închirierea spaţiu lui în suprafaţă de 36 mp în folosinţă exclusivă şi
dependinţe

(grup sanitar- 36 mp, hol - 19mp,hol- 32mp) folosite în comun cu a lţi chiriaşi , situat în
imobilul din Bulevardul Mihai Eminescu, nr.32, oraş Buftea, judeţ Ilfov, Asociaţiei Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor "OMEN IA", având destinaţia de sediu.
(2) lmobilul face parte din domeniul public al oraşului Buftea atestat prin Hotărârea
Guvernului nr. 930/2002 şi se identifică conform Anexelor nr. 1şi 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Art. 2. (1) Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de un an cu drept de

prelungire în

condiţiile

legii .

(2) Pentru spaţiul prevăzut la art.1 se va percepe chiria stabilită conform Hotărârii

Consiliului Local nr.3/28.01.2009.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea pentru semnarea contractului.
Art. 4. Compartimentul Domeniul public şi Privat, Comercial va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .
Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea hotărârii Primarului oraşului
Buftea,serviciilor
SP.~cialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor " *M
~
ERI I~ ~ lnsJit~ţiei Prefectului judeţului Ilfov.
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