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HOTĂRÂREA NR. 94 
Din 30 iunie 2021 

privind diminuarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţia S.C. General Public Serv S.A 
ca bun de retur în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

administrare a domeniului public şi privat din oraşul Buftea nr. 1810/15.02.2012 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe · Alexandru, 

viceprimarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, 

Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize în susţinerea proiectului de hotărâre privind 
diminuarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţia SC General Public Serv S.A ca bun de 
retur în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat din oraşul Buftea nr. 1810/15.02.2012; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu ; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 5/19.01 .2012 privind delegarea gestiunii 

Serviciului Comunitar de Utilitate Publică - Administrarea Domeniului Public şi Privat din 
oraşul Buftea către S.C. General Public Serv S.A.; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 87 /04.09.2012 privind aprobarea înfiinţării unui 
punct de lucru al S.C. General Public Serv S.A. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. 
Pepinierei nr. 7, în vederea amenajării de birouri, ateliere de lucru, depozitare 
materiale, garaj autovehicule şi utilaje şi producere material dendrologic în solare, sere 
şi pepiniere; 

În conformitate cu: 
• prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat nr 1810/15.02.2012; 
• prevederile Legii nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), lit. c), alin. (3) lit. d), alin. (6) lit. 

a), art. 92 alin. (1) alin (2) lit. b) şi art. 297 alin. (1) lit. d) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), lit. h) 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 diminuarea suprafeţei de teren situată în Buftea, str. 
Pepinierei nr. 7, judeţ Ilfov, pusă la dispoziţia S.C. General Public Serv S.A ca bun de 
retur în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat din oraşul Buftea nr. 1810/15.02.2012, de la 11855 mp la 
11455 mp. 

Art.2. · Imobilul este identificat în anexa la contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat din oraşul Buftea nr. 
1810/15.02.2012 încheiat între oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. 



Art.3. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate în vederea semnării procesului verbal de predare-primire care se va încheia 
ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate, S.C. General Public Serv S.A. şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 


