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HOTĂRÂREA NR. 50 
Din 30 aprilie 2020 

privind prelungirea contractului de comodat nr.30/27.05.2015, încheiat între Oraşul 
Buftea - Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezenl tat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 
• Raportul de specialitate întoc it de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 

Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
• Adresa Asociaţiei Şansa Ta, înregistrată la Primăria Oraşului Buftea cu nr. 

7100/01.04.2020; 
• Hotărârea Consiliului local B ftea nr. 48/30.04.2015 privind darea în folosinţă 

gratuită Asociaţiei Şansa Ta, a spaţi lui în suprafaţă de 12 mp, situat în imobilul din 
Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32 oraş Buftea, judeţ Ilfov; 

• Hotărârile Consiliului local Buftea nr.65/24.04.2019, nr. 54/23.05.2017 şi nr. 
37 /28.04.2016 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, 
încheiat între Consiliul local Buftea şi Asociaţia Şansa Ta, potrivit Hotărârii Consiliului 
local nr. 48/30.04.2015; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Avizul Comisiei pentru Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. (c) 
coroborate cu ale alin. (6), lit. (a), ale art. 287, 297 alin.1) lit. d), art.349 din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 şi ale Legii nr. 287 /2009 
privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (3) 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, pentru o perioadă de un an, a contractului de 
comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea • Consiliul local şi Asociaţia 
Şansa Ta, în baza Hotărârii Consiliului local nr. 48/30.04.2015, începând cu data de 
27.05.2020 până la data de 27.05.2021. 

Art.2. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate să semneze actul adiţional la contractul de comodat nr. 30/27.05.2015, ce se 
va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - M . .17ELA 
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