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HOTĂRÂREA NR.201 
din 21 decembrie 2017 

privind aprobarea Planului de administrare al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. (propunere) 
şi desemnarea comisiei de negociere a indicatorilor de performanţă 

financiari şi nefinanciari 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
·Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 1562/03.11.2017 înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 23047 /03.11.2017; 

• Hotărârea. Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 36128.04.2010 privind constituirea 
Societăţii Comerciale Buftea Admin Cons S. R. L.; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 116/31.08.2017 privind aprobarea 
raportului de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L. în vederea reînnoirii contractelor de mandat; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 153/31.10.2017 privind reducerea 
numărului de membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons 
S.R.L.; 

• Actul constitutiv al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 
·Avizul Comisiei Juridice si de Disciplină; 

În conformitate cu pre~ederile Legii nr. 31 /1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, ale art. 36 alin. (3) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale 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 Planul de administrare al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru 
perioada 2017 - 2021 (propunere), conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. (1) Se aprobă componenţa Comisiei de negociere a indicatorilor de 
performanţă financiari şi nefinanciari menţionaţi în Planul de administrare, după cum 
urmează: 

Romanescu Constantin 
Gresoiu Nicuşor - Cosmin 
Gioarsă Richard - Constantin 



(2) În termen de maxim 30 de zile de la data prezentei, membrii comisiei de 
negociere menţionaţi la alin. (1) şi ai consiliului de administraţie al S.C. Buftea Admin 
Cons S. R. L. vor negocia indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi 
pe baza planului de administrare şi vor propune Asociatului Unic aprobarea acestora. 

Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
membrilor comisiei de negociere, consiliului de administraţie al S.C. Buftea Admin Cons 
S.R.L. si lnstitutiei Prefectului Judetului Ilfov. 
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PREŞEDINTE 

CIOCIOI 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - !AIHAELA 
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