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HOTĂRÂREA NR. 138 
Din 08 decembrie 2020 

privind prelungirea contractului de asociere încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.102/25.09.2012 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului 
Buftea; 

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, 
si Biroul Financiar Contabil; 
· • Adresa nr. 1529/18.09.2020 înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
19289/21.09.2020 prin care S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. a solicitat prelungirea 
contractului de asociere nr. 102/01.10.2012, cu modificările şi completările ulterioare 
cuprinse în actele adiţionale nr. 1-1 O ; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.110/31.10.2016 privind prelungirea şi modificarea 
contractului de asociere încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.102/25.09.2012 privind aprobarea încheierii unui 
nou contract de asociere între oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 84/20.09.2010 aprobarea asocierii Oraşului Buftea 
cu S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Contractului de asociere nr.102/01.10.2012, încheiat între Consiliul 
local al Oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., modificat şi completat prin acte 
adiţionale ulterioare; 

• Avizul Comisiei Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină, al Comisiei pentru 
Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu şi al Comisiei Buget-Finanţe, Studii, 
Prognoze Economico-Sociale, Strategii de Dezvoltare Comunitară; 

• În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2), lit. e) şi alin. (9) lit. a) 
din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. (f) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr. 102/2012 
(modificat şi completat prin actele adiţionale nr. 1- 10), încheiat între Oraşul Buftea şi 
S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., până la data de 31.12.2024. 



Art.2. - Se desemnează următorii reprezentanţi în Consiliu de administrare al 
asocierii: 

a) din partea Oraşului Buftea 2 membri: Domnul consilier local Romanescu 
Constantin şi domnul consilier local Gresoiu Nicuşor - Cosmin. 

b) din partea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 1 membru: Domnul Niţă Constantin. 

Art.3. - Se împuternicesc Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate 
pentru semnarea actului adiţional nr.11 la contractul de asociere nr.102/2012, ce se va 
încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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