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HOTĂRÂREA NR. 117 
Din 31 august 2020 

privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 159/14.09.2012, încheiat între 
Consiliul Local al oraşului Buftea şi ,,Asociaţia Club Sportiv de 

Sănătate Voinţa Buftea" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe, Viceprimarul oraşului 
Buftea ; 

, Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 
Biroul Buget Finanţe; 

• Adresa nr. 33/14.07.2020 formulată de Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa 
Buftea, înregistrată la Consiliul local cu nr. 14252/15.07.2020; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 85/30.08.2016 privind aprobarea prelungirii contractului 
de asociere nr. 159/14.09.2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi „Asociaţia 
Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea„ şi încheierea actului adiţional nr. 4 la contractul de 
asociere nr.159 /2012; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 84/31.07.2015 privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 90/04.09.2012 şi încheierea actului adiţional nr. 3 la 
contractul de asociere nr.159 /2012; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 58/30.06.2014 privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 90/04.09.2012 şi încheierea actului adiţional nr. 2 la 
contractul de asociere nr.159/2012; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 155/20.12.2013 privind aprobarea încheierii 
actului adiţional nr. 1 la contractul de asociere nr.159 /2012; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 90/2012 privind asocierea dintre Consiliul Local 
Buftea şi Asociaţia Sportivă Voinţa Buftea; 

• Prevederile Contractului de asociere nr.159/14.09.2012, încheiat între Consiliul Local al 
oraşului Buftea şi Asociaţia Sportivă Voinţa Buftea ; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, Avizul Comisiei pentru Activitaţi Economice şi 
Financiare şi Avizul Comisiei pentru Copii, Tineret, Sport şi Turism; 

Ţinând seama de prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, ale 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. (2) lit. e) coroborat cu alin. 9 lit. a) din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. (f) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art, 1. - Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 13.09.2020, a 
duratei contractului de asociere nr.159/14.09.2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
încheiat între Consiliul Local Buftea şi „Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea", cu 
sediul în Oraşul Buftea, Str. Şantierului, nr. 3, judeţ Ilfov, prin încheierea unui act adiţional. 



Art.2. - Se împuternicesc Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate pentru semnarea actului adiţional la contractul de asociere nr.159/14.09.2012, ce 
se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Consiliul de administrare al Asociaţiei, format din 7 membri va avea următoarea 
componenţă: 
Din partea Consiliului local Buftea - 4 membri: 
, Domnul Stanciu Tănase - consilier local 
, Domnul Ţopai Emilian - consilier local 
, Domnul Constantin Mande - consilier local 
, Domnul Cojocariu Mihai - consilier local 
Din partea „Asociaţiei Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea" - 3 membri: 
• Domnul Tătulică Ion 

Domnul Chiriac Iordan 
Domnul Hrib Ion - Lavi 

Art.4. - 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, Asociaţiei Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea 
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 
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