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HOTĂRÂREA NR. 134 
din 26 iulie 2019 

privind încheierea actului adiţional nr.1 la contractul de comodat 
nr.54537/30.09.2014, încheiat între Oraşul Buftea - Consiliul local şi Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniu Public, Privat; 
• Adresa nr.64645/05.06.2019 a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - Ilfov, 
înregistrată la Primăria Oraşului Buftea cu nr. 11032/05.06.2019; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.81 /29.08.2014 privind darea în folosinţă gratuită 

către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru Oficiul Registrului 
Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui spaţiu situat în imobilul din 
Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, oraşul Buftea, judeţul Ilfov; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil, republicată, 
ale art. 36 alin. (2) lit. c), lit.d) coroborat cu alin. (6), lit. b), art.87 alin. (5), art. 349, 
art.355, art.362 alin. (2) şi ale art. 124 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului, nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit.g) 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 încheierea actului adiţional nr.1 la contractul de comodat nr. 
54537 /30.09.2014, încheiat între Oraşul Buftea - Consiliul local şi Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov având 
ca obiect prelungirea duratei contractului începând cu data de 29.09.2019 pentru o 
perioadă de 5 ani, în scopul desfăşurării de activităţi specifice registrului comerţului. 

Art.2. ~ împuternicesc primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să 
semneze actul adiţional nr.1 la contractul de comodat nr. 54537 /30.09.2014, ce se va 
încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, Oficiului Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Ilfov şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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