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HOTĂRÂREA NR.185 
din 30 septembrie 2019 

pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr.172/30.08.2019 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; 

• 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; 
• Hotărârea Consiliului Local nr.172/30.08.2019 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; 

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

" Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 

În conformitate 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. 5712019; 

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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local 
nr.172/30.08.2019 privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru al Societăţii Regia 
Serv Transport S.R.L. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea 
amenajării unui garaj autovehicule, astfel: 

Articolul 1 se completează şi va avea următorul conţinut: 
„Art.1. - Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al Societăţii Regia Serv 

Transport S.R.L. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea 
amenajării unui garaj autovehicule, birouri, spaţiu depozitare materiale." 



Articolul 2 alin. (1) se completează şi va avea următorul conţinut: 

„Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Societăţii Regia 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 şi a unui container tip 6000x2400x2700 mm, care aparţine oraşului Buftea, pentru 
asigurarea funcţionării de birouri necesare dispecerizării, a monitorizării traficului 
autobuzelor, spaţiu depozitare materiale şi pentru alte activităţi necesare desfăşurării 
serviciului de transport public de persoane de către Societatea Regia Serv Transport 
S.R.L. 

Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.172/30.08.2019 rămân 
neschimbate. 

Art. 3. 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. 

INŢĂ, 


