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HOTĂRÂREA NR.49 
Din 23 Mai 2017 

privind însuşirea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară şi încheierea unei tranzacţii 
având ca obiect compensarea obligaţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea 

şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., rezultate din contractul de asociere, în anul 2016 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Serviciul Juridic şi 

Autoritate Tutelară; 
• Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 1034/2017, înregistrată la Primăria 

oraşului Buftea cu nr. 7230/2017; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea 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 oraşul Buftea 
şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 110/31.10.2016 privind prelungirea şi 

modificarea contractului de asociere încheiat între oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin 
Cons S.R.L.; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.152/28.11.2016 privind însuşirea raportului de 
expertiză contabilă extrajudiciară şi încheierea unei tranzacţii având ca obiect 
compensarea obligaţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea şi S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L., rezultate din contractele de asociere, în perioada 201 O - 2015; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei pentru Activităţi Economice şi 
Financiare; 
În conformitate cu art. 36 alin. (1 ), alin. (2), coroborat cu alin. (3) lit. c), alin. (9) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 2267 şi următoarele din Codul Civil, ale art. 22 şi ale art. 167 
din Codul de procedură fiscală; 

În temeiul art. 45, alin. (1) 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 însuşeşte raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, efectuat de 
Cabinet Expert Contabil Ujică Laurenţiu, privind verificarea veniturilor şi cheltuielilor 
realizate de S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. în anul 2016, prevăzut în Anexa nr.1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. - Se aprobă încheierea tranzacţiei între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin 
Cons S.R.L. având ca obiect compensarea obligaţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale 
Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru anul 2016, rezultate din contractul 
de asociere nr.102/01.10.2012, prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 



Art.3. - Se împuternicesc Primarul Oraşului Buftea şi serviciile de specialitate, pentru 
semnarea tranzacţiei prevăzută la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate, 
în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Ilfov. 
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