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HOTĂRÂREA NR.151
Din 28 Noiembrie 2016
privind completarea contractului de asociere nr.102/01.10.2012 încheiat între
şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.

Consiliul local al

oraşului

Oraşul

Buftea

Buftea,

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi
Comercial;
• Hotărârea Consiliului Local nr.102/25.09.2012 privind aprobarea încheierii unui nou
contract de asociere între oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., cu modificările şi
completările ulterioare;
• Prevederile Contractului de asociere nr.102/01.10.2012, încheiat între Consiliul local
al Oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., modificat şi completat prin actele
adiţionale ulterioare nr.1-7;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 84/20.09.201 O aprobarea asocierii Oraşului Buftea cu
S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare, al Comisiei Juridice şi de
Disciplină şi al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism;
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) şi d), alin. 3) lit. c) alin.
7) lit. (a) 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
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă completarea contractului de asociere nr.102/01.10.2012, încheiat
între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., conform actului adiţional nr. 8, anexă
la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) - Se împuternicesc primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să
semneze actul adiţional nr. 8 la contractul de asociere nr.102/01.10.2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Predarea - preluarea imobilului ce face obiectul actului adiţional nr. 8, prevăzut la
art.1, se va efectua pe bază de proces - verbal, încheiat între reprezentanţii părţilor.

Art.3. ~ Primarul Oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate
Cons S.R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

şi

S.C. Buftea Admin
1

Art.4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.
Art.5. - 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 Instituţiei Prefectului
judeţului Ilfov.

Contrasemnează,

SECRETAR,
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Anexa la HCL nr.151/28.11.2016
ROMÂNIA
ILFOV
ORASUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
JUDEŢUL

Piaţa

E-mail: contact@ rimariabu tea.ro; Web: www. rimariabuftea.ro

PROIECT ACT ADIŢIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE
NR. 102101.10.2012
Părtile:

1.1. Oraşul BUFTEA, cu sediul pentru comunicarea actelor în Buftea, Piaţa Mihai

Eminescu nr. 1, judet Ilfov, cod fiscal 4434029, reprezentat prin Primar Pistol Gheorghe,
în calitate de asociat prim,
şi

1.2. S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. Adresa/sediu:

Oraşul

Buftea, str. P-ta Mihai
Eminescu, nr.1, judet Ilfov, nr. de înmatriculare la Registrul Comertului: J23/1500/201 O,
CUI: 26962254, cont: R054 TREZ 4225 069X XXOO 0812 deschis TREZORERIA BUFTEA,
reprezentată prin director Niţă Constantin, în calitate de asociat secund,
având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151128.11.2016 privind
completarea contractului de asociere nr. 102101. 10.2012 încheiat între Oraşul Buftea şi
S. C. Buftea Admin Cons S.R.L.
au convenit încheierea prezentului act

adiţional,

cu respectarea

următoarelor

clauze:

1.Prevederile art. IV. OBIECTUL CONTRACTULUI pct. 4.1. lit. g) se modifică şi va avea
următorul conţinut:

g) gestionarea, exploatarea şi folosirea eficientă a imobilului teren în
mp., cu nr. cadastral 50671, situat în str. Ştirbey - Vodă, nr. 53 A.

suprafaţă

de 5486

2.Prevederile art. IV. OBIECTUL CONTRACTULUI pct. 4.1. se completează cu lit. i) cu
următorul conţinut:

i)gestionarea, exploatarea, întreţinerea şi folosirea eficientă a imobilului reprezentând
piaţa situată în cartierul Centru din oraşul Buftea, strada 23 August, format din teren în
suprafaţă de 4365 mp şi construcţii aferente, cu număr cadastral 51605.
3.Prevederileart. V. "APORTULASOCIAŢILORINASOCIERE", pct. 5.1, lit.g) se modifică
şi

va avea următorul conţinut:
g)imobil teren în suprafaţă de 5486 mp., cu nr. cadastral 50671, situat în str.
Vodă, nr. 53 A.

Ştirbey

-

4.Prevederile art. V. "APORTUL ASOCIAŢILOR IN ASOCIERE", pct. 5.1. se completează

cu lit. h) cu următorul conţinut:
h) Imobil reprezentând piaţa situată în cartierul Centru din oraşul Buftea, strada 23
August, format din teren în suprafaţă de 4365 mp şi construcţii aferente, cu număr
cadastral 51605, înscris în cartea funciară nr. 51605 a localităţii Buftea, cuprins în Anexa
nr. 2 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea la Hotărârea
Guvernului nr. 930/2002.

Celelalte prevederi ale contractului de asociere nr. 102/01.10.2012

rămân

neschimbate.

Prezentul act adiţional se încheie în 2 (două) exemplare, astăzi - - - - - câte unul pentru fiecare parte.
Prezentul act adiţional este însoţit de Procesul verbal de predare - primire a bunuluiimobil.
ASOCIAT PRIM,
ORASUL BUFTEA
PRIMAR,
Pistol Gheorghe

SECRETAR,
Anghel Liliana- Mihaela
Sef birou contabilitate,
Draghici Cristina
Sef Serviciu Juridic
Gheorghe Iuliana Camelia
Compartiment D.P.P.C
Niţă Ionica

ASOCIAT SECUND,
S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.
DIRECTOR,
Niţă

Constantin

CONTABIL,

