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HOTĂRÂREA NR.148
Din 28 Noiembrie 2016
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 215/23.12.2009, încheiat între
oraşului Buftea şi S.C. 2M Metal Tehnic S.R.L.

Primăria

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de către Biroul Taxe şi Impozite şi
Compartimentul Domeniul Public, Privat şi Comercial prin care se propune rezilierea
contractului de concesiune nr. 215/23.12.2009;
• Referatul Biroului Taxe şi Impozite nr. 65932/06.09.2016, prin care s-a constatat
neplata redevenţei aferentă contractului de concesiune nr. 215/23.12.2009, la termenul
scadent;
•Notificarea privind deschiderea procedurii de faliment, nr. 311/23.08.2016, emisă
de C.1.1. Dumitrache Mihaela Andrada în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. 2M
Metal Tehnic S.R.L., dosar nr.1819/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov;
•Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
•Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
•Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
•Prevederile art. 5.2, art. 9.2 lit. a), coroborate cu ale art. 2.6 din contractul de
concesiune nr. 215/23.12.2009, încheiat între Primăria oraşului Buftea şi S.C. 2M Metal
Tehnic S.R.L.;
•Văzând că nu au fost îndeplinite, de către concesionar S.C. 2M Metal Tehnic
S.R.L., obligaţiile asumate prin contractul de concesiune nr. 215/23.12.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

administraţiei

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - (1) Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 215/23.12.2009,
încheiat între Primăria oraşului Buftea şi S.C. 2M Metal Tehnic S.R.L, având ca obiect
cedarea/preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 2. 550 mp, cu nr. cadastral 5839,
situat în Buftea, Aleea Studioului, judeţul Ilfov, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor
asumate prin contract, de către concesionar, respectiv ale art. 5.2.
(2) - Hotărârea Consiliului local nr. 28/30.03.2009, cu modificările şi completările
ulterioare îşi încetează aplicablitatea, începând cu data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
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Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate
pentru demararea procedurii de preluare a bunurilor utilizate în cadrul concesiunii, astfel
cum este stipulat în contractul la art. 2.5, 2.6, 9.2 lit. a), având în vedere rezilierea
contractului de concesiune nr. 215/23.12.2009, din culpa concesionarului.
Art. 3. - Primarul oraşului Buftea
prevederile prezentei hotărâri.

şi

aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire

Art. 4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. 2M Metal Tehnic S.R.L. şi
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.
Contrasemnează,

SECRETAR,
ANGHEL LILIANA - MIHAELA
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