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HOTĂRÂREA NR.223 
din 21 decembrie 2018 

privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune 
nr.248/27.07.2001 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Vaida Alexandru, viceprimarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi 

Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 22183/17.10.2018 prin care a 

fost solicitată prelungirea contractului de concesiune nr. 248/27.07.2001; 
• Prevederile contractului de concesiune nr. 248/27.07.2001; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• ţwizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

ln conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, ale Legii nr. 50/ 1991, republicată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, ale Codului Civil al României şi ale art.36 alin. (1 ), alin. (2) lit. c), 
art. 123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3), 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 încheierea actului adiţional la contractul de concesiune 
nr.248/27.07.2001, încheiat între Primăria oraşului Buftea şi Tecşan Constantin având ca 
obiect prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 248/27.07.2001 situat în oraşul 
Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte, nr. 296, până la data de 25.07.2031. 

Art.2. - Celelalte clauze ale contractului de concesiune nr. 248/27.07.2001, rămân 
neschimbate. 

Art.3. - Se împuternicesc Primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din 
cadrul aparatului de specialitate pentru semnarea actului adiţional la contractul de 
concesiune, ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.4. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţul 
Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRETAR, 
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