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HOTĂRÂREA NR.186 
din 30 septembrie 2019 

privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Regio Serv Transport S.R.L a patru 
autobuze şi a echipamentelor necesare efectuării serviciului public de transport 

persoane 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

11 Referatul de aprobare prezentat de Primarul Oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
11 Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul de autorizare pentru 

serviciile de transport public local şi Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Buftea; 

" Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 113/27.06.2019 privind asocierea 
unitătii administrativ teritorială oras Buftea cu unitatea administrativ teritorială 
comu~a Corbeanca, în înfiinţării unui Operator de Transport Public Regional 
care să opereze conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă; 

„ Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr.123/15.07.2019 privind înfiinţarea 
societăţii Regia Serv Transport S. R. L ca operator de transport regional pe teritoriul 
unităţii administrativ teritoriale oraş Buftea şi al unităţii administrativ teritoriale 
comuna Corbeanca; 

,. Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
11 Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
11 Prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
„ Prevederile Legii nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, 
" Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art.92, art.108, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. 

(3) lit. c), lit. (d), alin. (6) lit. (b), alin. (7) lit. (n), art.362 din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

În temeiul art.139 alin. (3) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită către S.C. 
S. L., a patru autobuze, aflate în proprietatea privată a Unităţii Administrativ Teritoriale 
Buftea, în vederea utilizării acestora pe perioada efectuării serviciului public de transport 
persoane. 

(2) Predarea-primirea autobuzelor identificate în Anexa nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre, se va realiza în baza unui proces verbal, după finalizarea reparaţiilor 
acestora, cheltuielile cu reparaţiile fiind asigurate din bugetul local al Unităţii Administrativ 
Teritoriale Buftea. 



Art.2. - (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită către S.C. Regio Serv Transport 
S. R. L. a echipamentelor necesare desfăşurării activităţii serviciului public de transport 
persoane, respectiv: validatoare card autobuze, echipament acces point pentru descărcare 
date autobuz, echipament colectare şi descărcare date autobuz. 

(2) Echipamentele prevăzute la alin.1) se vor achiziţiona din bugetul local al Unităţii 
Administrativ Teritoriale Buftea şi se vor preda către S.C. Regio Serv Transport S.R.L. în 
baza unui proces - verbal de predare-primire. 

Art. 3. - (1) Se aprobă contractul de dare în folosinţă gratuită a autobuzelor şi a 
echipamentelor necesare desfăşurării activităţii către S.C. Regio Serv Transport S.R.L. 
prevăzut în Anexa nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Contractul de dare în folosinţă gratuită se va încheia după finalizarea reparaţiilor 
autobuzelor şi după achiziţionarea echipamentelor. 

Art.4. - S.C. Regio Serv Transport S.R.L. are obligaţia de a folosi bunurile date în 
folosinţă gratuită doar în scopul pentru care s-a acordat gratuitatea şi de a se comporta ca un 
bun proprietar. 

Art. 5. Cheltuielile de întreţinere a bunurilor, potrivit destinaţiei lor, vor fi 
suportate ulterior predării, din bugetul S.C. Regio Serv Transport S.R.L., pe bază de 
documente justificative. 

Art.6. - Contractul de dare în folosinţă gratuită încetează de plin drept, fără alte 
formalităţi, în situaţia în care se constată că bunurile nu sunt utilizate potrivit destinaţiei. 

Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, S.C. 
Regi o Serv Transport S. R. L., serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Ă, 
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SECRETAR, 


