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HOTĂRÂREA NR.224 
din 21 decembrie 2018 

privind încheierea actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 232/27.06.2001 

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 Ser

viciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
■ Adresa nr. 7099/06.04.2017 prin care domnul Puiu Viorel solicită preluarea contrac

tului de concesiune, în calitate de proprietar al spaţiului comercial; 
• Contractul de concesiune nr. 232/27.06.2001, actul adiţional nr. 1 din 05.06.2013; 
• Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1031/05.04.2017 şi extrasul nr. 

85059 pentru cartea funciară nr.107; 
■ Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Comisiei pentru Activităţi Economice şi Fi

nanciare; 
■ Prevederile art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor 

de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea ex

ecutării lucrărilor de construcţii, ale art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (a) şi 
ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi com
pletările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) şi ale art.115 alin. (1 ), lit. (b), din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. ( 1) - Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune 
nr. 232/27.06.2001, având ca obiect schimbarea titularului contractului, ca urmare a 
înstrăinării construcţiei - spaţiu comercial, situat în str. Studioului, nr. 4, oraş Buftea, de 
către Pascu Ioan Andrei către Puiu Viorel şi Puiu Ruxandra Miriam. 

(2) 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. 2. - Celelalte clauze ale contractului de concesiune nr. 232/27.06.2001, astfel 
cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 din 05.06.2013, rămân neschimbate. 

Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a pre
vederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, domnului Puiu Viorel şi Puiu Ruxandra Miriam şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 
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Contrasemnează 
SECRETAR, 


