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HOTĂRÂREA NR. 65 
din 30 april ie 2020 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr.3 la Caietul de sarcini aferent delegării 
Serviciului Comunitar de Utilitate Publică • Administrarea domeniului public şi privat, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/19.01 .2012 

Consiliul local al praşului Buftea, 
Având în vedete: 

• Referatu de aprobare prezentat de domnul Vaida Gh rghe Alexandru, 
viceprimarul oraş lui Buftea ; 

, Raportul e specialitate comun întocmit de Compartimentul Ev denţă Patrimoniu, 
Spaţiu Locativ, utorizaţii şi Avize, Serviciul Juridic şi Autoritate utelară, Direcţia 
Economică, Servi iul Achiziţii Publice, Investiţii şi Informatică, Proi te cu Finanţare 
Internaţională; 

, Hotărârea Consiliului Local nr. 5/19.01.2012 privind delegarea gestiunii 
Serviciului Comunitar de Utilitate Publică - Administrarea Domeniului Public şi Privat din 
oraşul Buftea; 

, Hotărârea Consiliului Local nr. 33/30.03.2015 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 5/19 .01 .2012 privind delegarea gestiunii Serviciului 
Comunitar de Utilitate Publică - Administrarea Domeniului Public şi Privat din oraşul 
Buftea; 

, Adresa Societăţii General Public Serv S.A. nr. 153/2020 înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 4610/2020; 

, Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) şi ale art. 29 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi ale art. 129 alin. 
(1 ), alin. (2) lit.c), (d), alin. (6), alin.7 lit. n) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. (1) - Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.3 la Caietul de sarcini 
aferent delegării Serviciului Comunitar de Utilitate Publică - Administrarea domeniului 
public şi privat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/19.01 .2012, conform 
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) - Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini (Anexa nr. 1 la contractul de delegare a 
gestiunii nr.1810/15.02.2012) se actualizează şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(3) - Întreţinerea suprafeţelor prevăzute în anexă, revine operatorului S.C. General 
Public Serv S.A., în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii nr. 
1810/15.02.2012. 

Art.2. - Se constituie comisia în vederea încheierii procesului verbal de predare -
primire a imobilelor prevăzute la art, 1, între reprezentanţii Consiliului Local Buftea şi 
S.C. General Public Serv S.A., în următoarea componenţă: 
Preşedinte: Anghel Liliana - Mihaela - Secretar al oraşului Buftea; 
Membri: Gîdea Cristina - Director executiv; 

Niţă Ionica - Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize 
Burtea Andreea - consilier local al oraşului Buftea; 
Mirea Monica consilier - local al oraşului Buftea. 

Art.3. - Comisia de predare - primire şi serviciile de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4( - Se împuterniceşte primarul/viceprimarul oraşu~i Buftea şi aparatul de 
specialit te pentru semnarea actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii 
Serviciul i Comunitar de Utilitate Publică - Administrarea Dom niului Public şi Privat din 
oraşul Butea, nr. 1810/15.02.2012, ce se va încheia ca urmar a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.5. - Primarul oraşului Buftea prin aparatul de speciali ate şi S.C. General Public 
Serv S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, membrilor comisiei desemnaţi la art. 2 în vederea ducerii la 
îndeplinire, S.C. General Public Serv S.A. şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGH/YANA - M]Ji~ELA 
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