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HOTĂRÂREA NR. 80 
din 26 mai 2021 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Unităţii Administrativ 
Teritoriale Oraşul Buftea, către societatea Regio Serv Transport S.R.L 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de Viceprimarul Oraşului Buftea, domnul Vaida 
Gheorghe-Alexandru; 

• Raportul de specialitate comun întocmit de Directorul executiv şi Serviciul Juridic şi 
Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului 
Buftea; 

• Adresa nr. 48/2021 a Regio Serv Transport S.R.L înregistrată la Primăria oraşului 
Buftea cu nr.10072/2021; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 123/ 15.07.2019 privind înfiinţarea 
societăţii Regio Serv Transport 5. 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. 72/26.05.2021 privind aprobarea 
bugetului general al oraşului Buftea; 

• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
• Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară ; 
În conformitate cu prevederile : 

• Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

• Art. 92, art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. (d) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 
În temeiul art.139 alin. (1) 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenţie, de la 
bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea, către societatea Regio Serv 
Transport S.R.L, în valoare de 150.000 lei. 

Art.2. - Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar 
în situaţia nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit 
legii. 



Art.3. · Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea şi 
S.C. Regio Serv Transport S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. · Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, S.C. 
Regio Serv Transport S.R.L., serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRETAR, ANGHo;, 


