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HOTĂRÂREA NR. 66 
din 28 aprilie 2021 

privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 44/11.03.2020 şi darea în folosinţă 
gratuită către S.C. Regio Serv Transport S.R.L a unor bunuri necesare efectuării 

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. 113/27.06.2019 privind asocierea 
unităţii administrativ teritoriale oraş Buftea cu unitatea administrativ teritorială 
comuna Corbeanca, în scopul înfiinţării unui Operator de Transport Public Regional 
care să opereze conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă; 

■ Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr.123/15.07.2019 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 al oraşului Buftea nr. 44/11.03.2020 privind punerea la 
dispoziţie către Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public 
Bucureşti-Ilfov a unor bunuri necesare efectuării serviciului public de transport; 

■ Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu ; 
■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară ; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
• Prevederile Legii nr. 31 /1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
■ Prevederile Legii nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 92, art.108, art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), alin. 

(3) lit. c), lit. (d), alin. (6) lit.(b), alin. (7) lit. (n), art. 362 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. - Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 44/11.03.2020 privind 
punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, către Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti - Ilfov a unor bunuri aflate în proprietatea privată a Unităţii 
Administrativ Teritoriale Buftea. 



Art.2. (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită către societatea Regio Serv Transport 
S.R.L, a unor bunuri aflate în proprietatea privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Buftea 
respectiv: patru autobuze, echipamente taxare autobuz (validatoare card autobuze), 
echipament colectare şi descărcare date autobuz, echipament acces point pentru descărcare 
date autobuz, imobil teren în suprafaţă de 2000 mp, situat în strada Pepinierei, nr. 7, judeţ 
Ilfov, container tip 6000X2400X2700mm, în vederea utilizării acestora pe perioada 
efectuării serviciului public de transport persoane. 

(2) Datele de identificare ale bunurilor menţionate sunt prevăzute în Anexa nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Se aprobă contractul de dare în folosinţă gratuită a bunurilor menţionate la 
art. 2, necesare realizării serviciului public de transport persoane de către S.C. Regio Serv 
Transport S.R.L., prevăzut în Anexa nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Predarea-preluarea bunurilor menţionate la art. 2 se va face pe bază de proces
verbal încheiat între părţi. 

Art.4. - Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii : 
a) să folosească bunurile potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată 

folosinţa gratuită; 
b) să permită accesul reprezentanţilor autorităţii pentru efectuarea controlului 

asupra bunurilor; 
c) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunurile în starea în care le-a primit 

si libere de orice sarcini; 
' d) să folosească şi să dispună în mod direct de bunurile date în folosinţă gratuită 
sus menţionat în condiţiile stabilite de lege şi de contractul de dare în folosinţă gratuită. 

Art. 5. - Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare aferente bunurilor menţionate la 
art. 2 vor fi suportate, ulterior predării, din bugetul S.C. Regio Serv Transport S.R.L. 

Art. 6. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov, S.C. Regio 
Serv Transport S.R.L., serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL L NA - Ml AELA 

'1 



ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 66/28.04.2021 

BUNURILE CE VOR FI DATE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE S.C. REGIO SERV TRANSPORT 
S.R.L. PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE 

a) Autobuze 

Denumire bun Date de identificare 
cls. I, marca ISUZU CITIMARK, model 2011, serie şasiu 

Autobuz NNAMOBULF02000035, serie motor 797802 
cls. I, marca ISUZU CITIMARK, model 2011, serie şasiu 

Autobuz NNAMOBULF02000034, serie motor 797831 
cls. I, marca ISUZU CITIMARK, model 2011, serie şasiu 

Autobuz NNAMOBULF02000027, serie motor 797248 
cls. I, marca ISUZU CITIMARK, model 2011, serie şasiu 

Autobuz NNAMOBULF02000039, serie motor 798119 

b) Echipamente: 

Denumire bun Bucăti 
Echipamente taxare autobuz 

4 (Validatoare card autobuze) 
Echioament colectare si descărcare date autobuz 4 
Echioament acces noint oentru descărcare date autobuz 1 


