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HOTĂRÂREA NR.43 
din 11 martie 2020 

privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Regio Serv Transport S.R.L. 
asupra bunurilor aflate în proprietatea privată a oraşului Buftea, transmise în vederea 

desfăşurării activităţii serviciului public de transport persoane 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de Primarul Oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de autorizare pentru serviciile de 

transport public local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului 

Buftea; 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 186/30.09.2019 privind darea în 

folosinţă gratuită către S. C. Regia Serv Transport S. R. L a patru autobuze şi a 
echipamentelor necesare efectuării serviciului public de transport persoane; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 172/30.08.2019, astfel cum a fost modificată prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 185/30.09.2019; 

• Art.5.3 din Contractul de folosinţă gratuită nr.386/08.11.2019; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
• Prevederile Legii nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, 
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, d), alin. (3) lit. (d), 
alin. (14) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019; 

În temeiul art.139 alin. (3) 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 aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Regia Serv 
Transport S. R. L asupra bunurilor aflate în proprietatea privată a oraşului Buftea, transmise 
în vederea desfăşurării activităţii serviciului public de transport persoane, respectiv: 

a) patru autobuze transport persoane marca lsuzu Citimark şi a echipamentelor 
necesare desfăşurării activităţii serviciului public de transport persoane, respectiv: 
validatoare card autobuze, echipament acces point pentru descărcare date 
autobuz, echipament colectare şi descărcare date autobuz, identificate conform 
Hotărârii Consiliului local nr. 186/30.09.2019. 

b) imobil teren în suprafaţă de 2000 mp, situat în strada Pepinierei, nr.7, judeţ Ilfov şi 
container tip 6000X2400X2700mm, identificate conform Hotărârii Consiliului local 
nr. 172/30.08.2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 
185/30.09.2019. 



Art.2. ( 1) Se aprobă preluarea de către oraşul Buftea a bunurilor identificate potrivit 
art. 1, transmise 5. C. Regio Serv Transport 5. R. L. în vederea desfăşurării activităţii 
serviciului public de transport persoane. 

(2) Predarea-primirea bunurilor identificate la art. 1 se va realiza în baza unui proces 
verbal. 

Art.3. - Contractele de dare în folosinţă gratuită încheiate în baza Hotărârii 
Consiliului local nr. 172/30.08.2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului 
local nr. 185/30.09.2019 şi a Hotărârii Consiliului local nr. 186/30.09.2019 încetează de plin 
drept, fără nicio altă formalitate. 
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