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HOTĂRÂREA NR.180 
Din 28 noiembrie 2017 

privind modificarea contractului de asociere nr. 25950/23.11.2016, încheiat între Judeţul Ilfov -
Consiliul Judeţean Ilfov şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea - Consiliul Local al 

oraşului Buftea, conform Hotărârii Consiliului local nr.104/30.09.2016 

Consiliul local al oraşului Buftea 
Având în vedere: 

Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi Informatică, 
Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr.15359/2017, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu 
nr.24830/2017; 
Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.119/23.11.2017 privind modificarea contractelor de 
asociere, aflate în derulare, încheiate între Judeţul Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu unele 
unităţi administrativ teritoriale - consilii locale din judeţul Ilfov; . 
Hotărârea Consiliului Local nr. 104/ 30. 09 .2016 privind aprobarea asocierii Consiliului Local 
al oraşului Buftea cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivului de interes 
public "Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură din localitatea Buftea, judeţul Ilfov"; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227 /2015 privind Codul fiscal; 
Prevederile Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 
Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
Avizul Comisiei pentru Activităti Economice şi Financiare; 
În conformitate cu prevederile 'art. 36 alin. (1 ), alin. (2), lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificAările şi completările ulterioare; 

ln temeiul art. 45 alin. (2) lit. f), 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 contractului de asociere nr. 25950/23.11.2016, aflat în 
derulare, încheiat între Judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov şi Unitatea Administrativ Teritorială 
Oraşul Buftea - Consiliul Local al oraşului Buftea, potrivit Hotărârii Consiliului local 
nr.104/30.09.2016 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al oraşului Buftea cu Consiliul 
Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivului de interes public "Reabilitarea şi modernizarea 
Casei de Cultură din localitatea Buftea, judeţul Ilfov", conform actului adiţional cadru, anexă la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se împuternicesc Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate pentru 
semnarea actului adiţional la contractul de asociere nr. 25950/23.11.2016, potrivit actului 
adiţional cadru prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 



Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate, persoanelor 
interesate, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 


