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HOTĂRÂREA NR. 66 
din 24 aprilie 2019 

privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/2014, încheiat între Oraşul Buftea 
prin Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat, 

Comercial; 
• Adresa Asociaţiei Şansa Ta, înregistrată la Primăria Oraşului Buftea cu nr. 

4578/06.03.2019 prin care solicită prelungirea contractului de comodat nr. 26/2014; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 33/31.03.2017 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local nr. 27 /31.03.2014; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 27 /31.03.2014 privind darea în folosinţă gratuită 

Asociaţiei Şansa Ta, a spaţiului în suprafaţă de 14 mp., situat în imobilul din 
Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, oraş Buftea, judeţ Ilfov; 

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

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) şi lit. 'd) coroborate cu ale alin. (6), lit. a) 
şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 26/03.04.2014, 
modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1 /2017, încheiat între Oraşul Buftea -
Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta, în baza Hotărârii Consiliului local nr. 27 /31.03.2014 
(modificată prin Hotărârea Consiliului local nr.33/31.03.2017), pe o perioadă de un an, 
până la data de 03.04.2020. 

Dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiului, încetează înainte de expirarea 
perioadei aprobate, dacă se constată că nu este utilizat în conformitate cu destinaţia lui şi 
în cazul în care interesul local impune acest lucru. 

Art.2. - Se împuternicesc Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să 
semneze actul adiţional la contractul de comodat nr. 26/03.04.2014, 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, Asociaţiei Şansa Ta şi Instituţiei 

Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, AN~?ELA 
v~ 


