
HOTĂRÂREA NR. 40 
Din 31 Martie 2014 

privind prelungirea contractului de comodat nr.18/18.03.2009, încheiat între Consiliul 
local Buftea şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru Oficiul Registrului 

Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat, 

Comercial; 
• Adresa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov nr. 2707/2014; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism; 
În conformitate cu; 

• Prevederile art. 874, art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

• 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 prelungirea contractului de comodat nr.18/18.03.2009, încheiat între 
Consiliul local Buftea şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru Oficiul Registrului 
Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, aferent spaţiului în suprafaţă de 43,34 mp, situat 
în imobilul din str. Ştirbei Vodă, nr.18, oraş Buftea, judeţ Ilfov, pentru o perioadă de 4 luni, 
pentru realizarea activităţilor specifice registrului comerţului. 

Art. 2. (1) Contractul de comodat nr.18/08.03.2009 se va completa conform 
prevederilor prezentei hotărâri prin act adiţional. 

(2) Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea, pentru a 
semna actul adiţional. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate, 
Oficiului Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 

SEC1WrAR, 

GHEORGH~A- CAM ELIA 


