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HOTĂRÂREA NR.10. 
din 31 ianuarie 2018 

privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat în oraşul Buftea, încheiat cu S.C. General Public Serv S.A. 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
· Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, 

Biroul Buget Finanţe, Contabilitate, Contabilitatea Veniturilor, Compartimentul Domeniul 
Public, Privat; 

·Adresa nr. 43/2018, înregistrată la Consiliul local al oraşului Buftea cu nr. 6/2018, 
prin care S.C. General Public Serv S.A., solicită prelungirea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat nr. 1810/ 15.02.2012; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 5/ 19 .01.2012 privind delegarea gestiunii Serviciului 
Comunitar de Utilitate Publică -Administrarea Domeniului Public şi Privat din oraşul Buftea; 

•Hotărârea Consiliului Local nr. 33/30.03.2015 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 5/19.01.2012 privind delegarea gestiunii Serviciului 
Comunitar de Utilitate Publică-Administrarea Domeniului Public şi Privat din oraşul Buftea; 

• Prevederile art.3 pct.3.1 şi 3.2 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat nr. 1810/ 15.02.2012; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Activitaţi Economice şi Financiare; 
·Avizul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

În conformitate cu prev~derile Ordonanţei Guvernului nr. 71 /2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local, precum şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (d), alin. (6) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 prelungirea contractului nr. 181012012 de delegare a gestiunii 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat din oraşul Buftea, încheiat cu S.C. 
General Public Serv S.A., pentru o perioadă de 4 ani, prin încheierea unui act adiţional. 

Art. 2. - Se împuternicesc Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate pentru 
semnarea actului adiţional la contractul nr. 1810/2012, ce se va încheia ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate şi S. C. General Public 
Serv S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 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 specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire, S.C. General Public Serv S.A. şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGH~;~ 


