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HOTĂRÂREA NR.172 
Din 30 august 2019 

privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru al SOCIETĂŢII REGIO SERV 
TRANSPORT S.R.l. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea 

amenajării unui garaj autovehicule 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere : 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiintării unui punct de lucru al 
SOCIETĂŢII REGIO SERV TRANSPORT S.R.L. în judeţul' Ilfov, oraşul Buftea, str. 
Pepinierei nr. 7, în vederea amenajării unui garaj autovehicule; 

411 Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, 
Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize şi de Compartimentul Autorizare Servicii de 
Transport Public Local; 

• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism şi al comisiei 
juridice şi de disciplină ; 

411 Hotărârea nr. 123/15.07.2019 a Consiliului Local al oraşului Buftea privind 
înfiinţarea societăţii Regia Serv Transport S. R. L. ca operator de transport regional pe 
teritoriul unităţii administrativ teritoriale oraş Buftea şi al unităţii administrativ 
teritoriale comuna Corbeanca; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 171/30.08.2019 privind diminuarea suprafeţei 
de teren pusă la dispoziţia SC General Public Serv S.A ca bun de retur în baza 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat din orasul Buftea nr. 1810/15.02.2012; 

În conform{tate cu: 
• prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), lit. c), alin. (3) lit. d), alin. (6) 

lit. a), art. 87 alin. (5), art. 92 alin. (1) alin (2) lit. b), art. 354 şi art. 355 din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), lit. h) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al SOCIETĂŢII REGIO SERV 
TRANSPORT S.R.L. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea 
amenajării unui garaj autovehicule. 

Art. 2. (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită SOCIETĂŢII REGIO SERV 
TRANSPORT S.R.L, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în 
condiţiile legii, a imobilului teren, în suprafaţă de 2000 mp, situat în Buftea, str. 
Pepinierei nr. 7, judeţ Ilfov. 



Imobilul menţionat la alin. (1) parte din suprafaţa totală de 13855 mp 
şi aparţine domeniului privat al oraşului Buftea atestat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 44/13.05.2006. 

Art. 3. Se împuternicesc primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate 
în vederea semnării contractului de folosinţă gratuită care se va încheia ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri, pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor. 

Art. 4. (1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii: 
a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată 
folosinţa gratuită; 
b) să permită accesul reprezentanţilor autorităţii pentru efectuarea controlului 
asupra bunului; 
c) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit şi 
liber de orice sarcini; 
d) să folosească şi să dispună în mod direct de imobilul sus menţionat în condiţiile 
stabilite de lege şi de contractul de dare în folosinţă gratuită. 

(2) Dreptul de folosinţă gratuită asupra imobilului încetează înainte de 
expirarea perioadei aprobate dacă se constată că nu este utilizat în conformitate cu 
destinaţia lui şi în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în contract. 

Art. 5. Înfiinţarea punctului de lucru se va face prin completarea actului 
Constitutiv al Societăţii şi efectuarea menţiunilor la Registrul Comerţului. 

Art. 6. Se împuterniceşte reprezentantul în Adunarea Generală a Asociaţilor 
SOCIETAŢII REGIO SERV TRANSPORT S.R.L., domnul Pistol Gheorghe, din partea 
oraşului Buftea, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 
123/15.07.2019, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor şi să semneze 
Hotărârea AGA privind înfiinţarea punctului de lucru. 

Art. 7. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Societăţii Regia Serv Transport S. R. L. şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 
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