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HOTĂRÂREA NR. 93
Din 31 Iulie 2013
privind completarea obiectului asocierii Încheiate Între Oraşu l Buftea ş i
S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului
loca l nr. 84/20.09.201 O

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, Privat şi Comercial;
Hotărârea Consiliului loca l nr. 84/20.09.201 O privind aprobarea asocierii oraşului
Buftea cu S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. , asociere având ca obiect gestionarea,
exploatarea, Întreţinerea şi folosirea eficientă a parcărilor de reşedinţă şi parcărilor
publice, a terenului de sport - Buftea, str. Al. Parc, jud. Ilfov, a sălii de sport centrala
termică nr. 1- Buftea, jud. Ilfov, a sălii de sport - centrala termică nr. 4 şi sala de
sport Buftea, str. Ştirbei Vodă şi a pieţei agroalimentare - str. 23 August, nr. 8,
Buftea, cu modificările ş i comp letările ulterioare;
• Hotărârea Consiliului local nr. 5 din 28.01 . 201 1 privind completarea H.C.L. nr.
84/20.09.201 O privind asocierea Oraşului Buftea cu S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
Contractul de asociere nr.102/0 1.10.2012 încheiat între Consiliul local al o raşului
Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L;
Hotărârea Consiliului local nr. 23 din 26 Februarie 2013 privind modificarea
obiectului asocierii înch eiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
şi aprobată prin Hotărârea Consiliului loca l nr. 84/20.09.201 O;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi
de Disc iplină ;
• Prevederile art. 62 din Legea 24/2000 "privind normele de te hnică legis l at ivă pentru
elaborarea actelor normative", cu modificările şi comp letări le ulterioa re, respectiv:
"dispoziţiile de modificare şi de completare se Încorporează, de la data intrării lor În
vigoare, În actul de bază, identificându - se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de
modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază ";
În conformitate cu prevederile art. 36 , alin. (1) ş i alin . (2) , lit. (c), alin.7 lit. (a) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , repub l i cată , cu modificări l e şi
comp letă ril e ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.11 5 alin.1 lit. (b) din Legea adm i nistraţiei publice
locale nr. 215/2001 , rep ubli cată , cu modificările şi comp l etările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
comp letarea obiectului asocierii încheiată între Oraşu l Buftea
S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. , ap robată prin H otă rârea Consiliului local nr.
Art. 1. (1) Se

şi

aprobă

84/20.09.201 O, modificată
public al oraşului Buftea :

„

„

şi completată ,

cu

următoare l e

bunuri imobile aflate în domeniu l

Imobil - clădire care face parte din domeniul privat al o raşului Buftea ,
conform poz. 44 din Anexa la Ft-:-c~ L. nr. 27/2008 (Anexa CT 5 - Spaţiu de
joacă pentru copii), în suprafaţă de 85 mp, situat în Buftea, str. 23 August,
nr. 4 A.
Imobil - clădire care face parte din domeniul public al o raşului Buftea,
cuprins în Anexa nr. 2 la H.G . nr. 930/2002 , în suprafaţă de 24 mp, situat în
Buftea, Cartier Studio (teren refugiu R.A. T.B .).

(2) Art.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.201 O, cu mod ifi căril e
ulterioare, se va completa conform prevederilor prezentei hotărâri.

şi

completările

Art. 2 (1) Contractul de asociere nr.102/01.10.2012 încheiat între Consiliul local al
oraşului

Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L, aprobat prin Hotărârea Consiliulu i Local
nr.102/25.09.2012, se va modifica potrivit prevederilor prezentei hotărâri, prin act

adiţional.

(2) Se
semneze actul

împuterniceşte

adiţional

primarul oraşului Buftea , domnul Pistol Gheorghe
la Contractul de asociere nr.102/01 .10.2012.

să

Art. 3. Primarul Oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate şi S.C. Buftea Admin
Cons S.R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre .
Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri

primarului oraşului Buftea, persoanelor împuternicite în acest sens, serviciilor de
specialitate pentru aducerea la îndeplinire, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi Institu ţiei
Prefectului judeţului Ilfov.
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