
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

' E-mail: primariabuftea@primariabuftea.ro 
Web: www.primariabuftea.ro 

HOT ĂRÂREA NR. 52 
din 29 Mai 2012 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 19 ianuarie 2012 privind 
delegarea gestiunii Serviciului comunitar de utilitate publică- Iluminat public din 

oraşul Buftea 

Având în vedere : 
• Expunerea de motive prezentată de domnul Stoica Ion - Primarul Oraşu l u i 

Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului domeniul public si privat; 
• Adresa nr.166/09.04.2012 a S.C. General Public Serv S.A. ; 
• Art.41 alin .5) , art.59 alin .1, 2), art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă ; 

• Avizul comisiei juridice şi de disciplină ; 

• Prevederile art.36 alin (2) lit.c) si alin (5) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată , a 

administraţiei publice locale, 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1- Se modifică art. 9 din H.C.L. nr. 6 din 19 ianuarie 2012 privind delegarea 
gestiunii Serviciului comunitar de utilitate publică - Iluminat public din oraşul Buftea 
care va avea următorul continut: 

Alin. (1) In termen de 180 zile de la data semnarii contractului de delegare a 
gestiunii delegatarul are obligatia de a solicita si obtine eliberarea În nume propriu a 
licentelor şi autorizatiilor emise de autoritatile de reglementare În domeniu si de 
institutiile specializate, În vederea desfaşurarii În conformitate cu prevederile legale a 
activitatilor. 

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 19 ianuarie 
2012, rămân neschimbate. 

Art. 3 - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
primaru lui oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, S.C.GENERAL PUBLIC SERV 
S.A. şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la ;oroiectu~ de ho~arare privind modificarea Hotărârii nr. 6 din iamaarie 2012 

privind delega rea gesti1.mii Serviduiui comunitar de utilitate publică -iluminat 
public din oraşul Buftea 

Având În vedere adresa nr. 166/09.04.2012 a S. C. GENERAL PUBLIC SERV 

S.A prin care solicită Încheierea unui act aditional la Contractul nr.1809/1502. 2012 

privind prelungirea termenului de obţinere a licenţei de operator al serviciului de 

iluminat public cu 180 de zile de la data predării bunurilor de retur În vederea obţinerii 

licenţei de operator al serviciului de iluminat public, este necesar a se Întocmi un 

proiect de hotărâre privind modificarea art. 9 alin. 1 din Hotărârea nr. 6 din ianuarie 2012 

privind de legarea gestiunii Serviciului comunitar de utilitate publică - Iluminat public din 

oraşul Buftea 

In conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

iluminat public nr.1809/15.02.2012 S C General Public Serv SA. societatea avea 

obligatia ca in termen de 60 de zile de la incheierea contractului ,să obtină de la 

ANRSC licenta de operator pentru iluminatul public .Pentru a obtine licenta era necesar 

sa Îndeplinească conditiile tehnica - materiale pentru desfasurarea acestui tip de 

activitate.Datorita faptului ca nu s-a finalizat Încă procedura de predare - preluare a 

bunurilor. propunem Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre astfel cum 

este prezentat. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 6 din ianuarie 2012 

privind delegarea gestiunii Serviciului comunitar de utilitate publică- Iluminat 
public din oraşul Buftea 

Având În vedere adresa nr.166/09.04.2012 a S.C.GENERAL PUBLIC SERV 

S.A. prin care solicita Încheierea unui act aditional la Contractul nr. 1809115.02.2012 

privind prelungirea termenului de obţinere a licenţei de operator al serviciului de 

iluminat public, cu 180 de zile de la data predarii bunurilor de retur În vederea obţinerii 

licenţei de operator al serviciului de iluminat public, este necesar a se Întocmi un 

proiect de hotarâre privind modificarea art. 9 alin. 1 din Hotarârea nr. 6 din ianuarie 2012 

privind delegarea gestiunii Serviciului comunitar de utilitate publica - Iluminat public din 

oraşul Buftea. 

In conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

iluminat public nr. 1809/15.02.2012 S. C. General Public Serv S.A. , societatea avea 

obligatia ca În termen de 60 de zile de fa incheierea contractului, sa obtina de fa 

ANRSC licenta de operator pentru iluminatul public.Pentru a obtine licenta era necesar 

sa Îndeplineasca conditiile tehnica- materiale pentru desfasurarea acestui tip de 

activitate. Datorita faptului ca nu s-a finalizat Înca procedura de predare - preluare a 

bunurilor, propunem Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare astfel cum 

este prezentat. 
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CĂTRE 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULU I BUFTEA 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile art. 
5.4. li. nn) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr. 
1809/15.02.2012, S.C. General Public Serv S.A. avea obl igaţia ca în termen de 60 
de zile de la încheierea contractului, să obţină de la A.N.R.S.C. licenţa de operator 
pentru iluminatul public. 

Printre documentele obligatorii ce trebuiesc depuse în vederea obţineri i 

licenţei, potrivit art. 21 din Hotă râ rea Guvernului nr. 745/2007 privind aprobarea 
Reg ulamentului privind acordarea li cenţe lor în domeniul serviciilor comun itare de 
utilităţi publice, se regăseşte şi lista cu bunuri le de retur ce trebuiau predate către 

Societate, pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor tehnica-materiale pentru 
desfăşurarea acestui tip de activitate. 

Deşi prin Dispoziţia nr. 70/13.02.2012 a Primarului oraşu l u i Buftea a fost 
numită o comisie alcătuită din cinci consilieri locali ş i patru persoane din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului care să facă parte din comisia de predare
preluare a bunurilor în cauză, până la această dată nu s-a încheiat procesul verbal 
de predare - preluare a bunurilor, fapt ce ne pune în imposibil itatea efectivă de a ne 
îndeplini obl igaţia contractuală în ceea ce priveşte obţinerea l i cenţei. 

Având în vedere cele sus menţionate, avem rugămintea să fi ţ i de acord cu 
încheierea unui act adiţional la contractul de delegare sus amintit, având ca obiect 
prelungirea termenului de obţinere a li cenţe i de operator cu 180 de zile de la data 
predării bunurilor de retur. 

Cu deosebită cons id eraţie , 


