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HOT ĂRÂREA NR.133 
Din 29 Noiembrie 201 2 

privind stabilirea cotei pă rţi care se cuvine S.C. BUFTEA ADMIN CONS 
S.R.L. în baza contractului de asociere nr.102/01.10.201 2 

Consiliu/ local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, Primarul oraş ul ui Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de Administrare a Domeniului Public 

ş i Privat; 
• Avizul Comisiei juridice şi de d isc ipli nă , comisiei pentru act ivităţ i economice ş i 

financiare ş i al comisiei pentru amenajarea teritoriului ş i urbanism; 
• Hotă râ rea Consiliului Local nr. 84/20.09.201 O aprobarea asocierii Oraşu l ui Buftea 

cu S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. , asociere având ca obiect gestionarea, 
exploatarea, întreţinerea ş i folosirea eficientă a pa rcări lor de reşed i nţă ş i pa rcări lor 
publice, a terenului de sport -Buftea , str. AI.Parc, jud. Ilfov, a săl ii de sport centrala 
termică nr. 1 - Buftea, Judeţu l Ilfov, a să lii de sport - centrala term ică nr. 4, a săl ii de 
sport din Buftea, str. Şt i rbe i Vodă ş i a pieţei agroalimentare - str. 23 August, nr. 8, 
Buftea ; 

• Hotă râ rea Consiliului Local nr.1 02/25.09.2012 privind aprobarea încheierii unui nou 
contract de asociere între oraşu l Buftea ş i S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.; 

• Contractu l de asociere nr.1 02/0 1.10.2012 încheiat între Consiliul local al Oraşu l u i 

Buftea şi S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L; 
în conformitate cu prevederile art.14, art.16 din Legea nr.213/1998, privind 

proprietatea pub l i că ş i regimul juridic al acesteia, cu modifică ri le şi comp letările ulterioare ; 
În temeiul art. 36 alin . 2 lit. e) coroborat cu alin . 7 lit. a) şi ale art. 45 alin . 2 lit. f) din 

Legea nr. 215/2001 a adm inistra ţie i publice locale, cu modificări le şi completări le 
ulterioare, 

HO TĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă titu laru lui dreptului de administrare - S.C. BUFTEA ADMIN 
CONS SRL, dreptul de a încasa o cotă parte de 50% din sumele încasate din contractele 
de închiriere a bunurilor date în administrare, ce fac obiectul contractu lui de asociere 
nr.1 02/01 .10.201 2. 

Art. 2. Contractul de asociere nr.1 02/01.10.2012 încheiat între Consi liul local al 
Oraşu l ui Buftea şi S.C. BUFTEA ADM IN CONS S.R.L., se va completa prin act ad iţ iona l 
cu prevederi le art.1 din prezenta hotă râre . 

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe primarul oraşu l ui Buftea să 
semneze actu l ad iţi ona l prevăzut la art.2. 



Art. 4. Secretarul oraşu l ui Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

Primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplini re, S.C. 
BUFTEA ADM IN CONS S.R.L şi Instituţie i Prefectului judeţului Ilfov. 


