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HOTĂRÂREA NR. 39 
Din 31 Martie 2014 

privind modificarea duratei contractului de comodat nr. 60/29.11.2013, încheiat între 
Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea şi Consiliul local al oraşului Buftea, în scopul 

desfăşurării programului "Şcoala după şcoală " 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniu Public, Privat, Comercial; 
• Adresa nr.413/2014, a Şcolii Gimnaziale nr.1 Buftea; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
• Avizul Comisiei pentru Învătământ, Sănătate, Familie; 

În conformitate cu; ' 
• Prevederile art. 58 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei 
de organizare a Programului "Şcoala după şcoală" ; 

• Prevederile art. 874, art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi lit. d) coroborate cu ale alin. (6), lit. a) şi ale art. 124 

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 completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă modificarea duratei contractului de comodat nr. 60/29.11.2013, 
încheiat între Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea şi Consiliul local al oraşului Buftea, în scopul 
desfăşurării programului "Şcoală după şcoală", până la data de 31.12.2019. 

Art. 2. Contractul de comodat nr.60/29.11.2013 se va completa conform prevederilor 
prezentei hotărâri prin act adiţional. 

Art. 3. Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea, pentru a 
semna actul adiţional. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 
primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, Şcolii Gimnaziale nr.1 Buftea şi 
Institutiei Prefectului Judetului Ilfov. 
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