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HOTĂRÂREA NR.72 
din 31 Iulie 2012 

privind constatarea neîndeplinirii obligatiilor din contractul de asociere 
nr. 91/25.08.2010 încheiat între Consiliul local Buftea şi Asociatia 
Sportivă Club Sportiv Buftea şi aprobarea rezilierii contractului 

Având în vedere: 
• Procesul -Verbal de constatare nr. 5038/02.05.201 2 întocmit de echipa de audit a 

Camerei de Conturi Ilfov; 
• Punctul nr.8 ş i masura dispusa pentru acesta din Decizia nr. 13/201 2 a Camerei de 

Conturi Ilfov ; 
• Adresa nr.99/10.07.201 2 a Consiliului local Buftea privind notificarea A.S.C.S. Buftea 

de a prezenta un raport cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale; 
• Adresa nr.7249/28.06.201 2 catre Consiliul de Administraţi e al A.S.C.S. Buftea; 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe,primarul oraşu l ui Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic; 
• Avizul comisiei juridice ş i de disciplina; 
• Prevederile art. 11.1 lit.b din Contractul de asociere nr.91/25.08.201 O încheiat între 

Consiliul local şi Asociatia Sportiva Club Sportiv Buftea; 
• Hotarârea Consiliului Local nr. 78/20.08.2010 privind aprobarea asocierii dintre 

Consiliul Local al oraş ului Buftea şi Asociaţia Sportiva Club Sportiv; 
In temeiul art.36 alin .(1 )si alin.(2) lit.c), alin.9 si al art.45 alin. (1 ) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari le şi completarile 
ulterioare, 
Consiliu/loca/ al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞT E 

Art. 1. Se constata neîndeplinirea obligaţiilor prevazute în contractul de asociere 
nr.91/25.08.2010, încheiat între Consiliul local Buftea ş i Asoc i aţia Sportiva Club Sportiv Buftea 
prin Hotarârea Consiliului Local nr.78/20.08.201 O. 

Art. 2. Se a probă rezilierea contractului de asociere nr. 91 /25.08.201 O încheiat între 
Consiliul local Buftea ş i Asociatia Sportiva Club Sportiv Buftea. 



Art. 3. La data prezentei, îşi înceteaza aplicabilitatea Hotărârea Consi liului Local 
nr. 78/20.08.201 O. 

Art. 4 (1 )Bunurile prevazute ca aport la art. 5.2 din contractul de asociere 
nr.91/25.08.201 O,respectiv Stadionul din Buftea,situat în str.Stadionului nr.1,precum şi 
autobuzul BMC se vor preda de catre A.S.C.S.Buftea (asociat secund) catre Consiliul Local 
Buftea( asociat prim, pe baza de proces- verbal pâna la data de 15 august 2012. 

(2)Se constituie comisia de preluare a bunurilor în urmatoarea componenţa : 

Presedinte : Costea Daniel 
Membri: Marinescu Radu 

Rogoveanu Ion 
Tudorache Viorica 
Ganea Laurenţiu. 

(3)1n aceeaşi zi,bunurile vor fi predate în gestiunea Primariei oraşului Buftea potrivit 
procedurilor legale. 

Art. 5. Primarul oraşului Buftea,prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri. 

Art. 6. Secretarul oraşul ui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţa publica a 
prevederilor prezentei hotarâri şi comunicarea acesteia primarului oraşulu i Buftea, serviciilor 
de specialitate, A.S.C.S. Bufteamembrilor desemnaţi în comisie ş i I nsti tu ţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 
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