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HOTĂRÂREA NR.195 
din 21 decembrie 2017 

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 61 /29.11.2013, încheiat între Oraşul 
Buftea prin Consiliul local al oraşului Buftea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură - 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 Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ilfov, nr. 

20/2017, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 25579/2017; 
Hotărârile Consiliului Local Buftea nr. 143/28.11.2016, nr.155/28.12.2015 şi 
nr.119/23.12.2014 privind prelungirea contractului de comodat nr. 61/29.11.2013, 
încheiat între Consiliul local Buftea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - Ilfov; 
Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 142/26.11.2013 privind darea în folosinţă 
gratuită a unui spaţiu către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Ilfov; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (Î) lit. c) şi ale art.124 din Legea nr. 
21512001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare si ale art. 874 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, republicată; 

În t~meiul art. 45 alin. (3) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 21512001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 an a contractului de comodat 
nr. 61 /29.11.2013, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al oraşului Buftea şi 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Ilfov, având ca obiect folosinţa gratuită a 
spaţiului în suprafaţă de 55 mp., situat în imobilul din Piaţa Mihai Eminescu, nr. 5, Buftea, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 142/26.11.2013. 

Art.2. - Se împuternicesc primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să 
semneze actul adiţional la contractul de comodat nr. 61129.11.2013, ce se va încheia ca 
urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Primarul, prin direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 
Oraşului Buftea, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialit~Jer,v~gj=pţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Ilfov şi 
Instituţiei Prefectului/~#ţblti:~~. 
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