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HOTĂRÂREA NR. 135 
din 26 iulie 2019 

privind modificarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin 
Cons S.R.l prin Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.2010 şi a contractului de asociere 

nr.102/2012 aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.102/2012 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu locativ, 

Autorizaţii şi Avize; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.2010 privind aprobarea asocierii oraşului 

Buftea cu S.C. Buftea Admin Cons S.R.L; 
• Contractul de asociere nr.102/01.10.2012 încheiat între Consiliul local al oraşului 

Buftea şi S. C. Buftea Admin Cons S. R. L, modificat prin actele adiţionale nr.1-9; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 154/2018 privind modificarea obiectului asocierii 

încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L prin Hotărârea Consiliului 
local nr. 84/20.09.2010 şi a contractului de asociere nr.102/2012 aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local nr.102/2012; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 93/31.07.2013 privind completarea obiectului asocierii 
oraşului Buftea cu S.C. Buftea Admin Cons S.R.L aprobată prin H.C.L. nr. 84/2010; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare, Avizul Comisiei Juridice şi de 
Disciplină şi Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism; 

• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1 ), alin. (2), lit. (c) şi (d), art. 87 alin. (5) 

din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Se modifică obiectul asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L prin Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.2010, în sensul retragerii din 
cadrul asocierii cu S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. a imobilului: 

• clădire - Spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă de 85 mp, situată în Buftea, str. 23 
August, nr. 4 A, care face parte din domeniul privat al oraşului Buftea, evidenţiată în Anexa 
la Hotărârea Consiliului local nr. 27 /2008 (Clădire Anexa CT 5). 

(2) Începând cu data prezentei hotărâri, asocierea oraşului Buftea cu S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L. va avea ca obiect gestionarea, exploatarea, întreţinerea şi folosirea 
eficientă a parcărilor de reşedinţă şi a parcărilor publice din oraşul Buftea, a terenului situat 
în Buftea str. AL Parc nr. 2 (cu destinaţia de parcare), a sălii de sport din Buftea str. Ştirbei 
Vodă, a pieţei centrale situată în strada 23 August nr.8, a terenului în suprafaţă de 5486 
situat în Buftea str. Ştirbei Vodă nr. 53 A (cu destinaţia de parcare). 



Art. 2. - Se aprobă modificarea Contractului de asociere nr.102/201 Z încheiat între 
Consiliul local al oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.102/201 Z, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, prin act adiţional. 

Art. 3. - Predarea - preluarea imobilului se va efectua în baza unui protocol încheiat 
între reprezentanţii părţilor. 

Art.4. - Se împuternicesc primarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate să semneze actul adiţional nr.10 la Contractul de asociere nr.102/01.10.201 Z, 
protocolul de predare-primire, care se vor încheia ca urmare a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.5. - Primarul Oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate şi S.C. Buftea Admin 
Cons S.R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
primarului oraşului Buftea, persoanelor împuternicite în acest sens, serviciilor de specialitate 
pentru aducerea la îndeplinire, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

AN~HEL ~ANA- HAELA 
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