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HOTĂRÂREA NR.141 
din 30 septembrie 2022 

privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regia Serv 
Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr.184/30.09.2019 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de viceprimarul Oraşului Buftea, domnul Vaida 
Gheorghe - Alexandru; 

• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Buftea; 

• Adresa nr. 480/23.08.2022 a Regio Serv Transport S.R.L înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr.19339/24.08.2022, prin care a solicitat prelungirea termenului 
de rambursare a împrumutului acordat prin Hotărârea Consiliului local nr. 
184/30.09.2019; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 184/30.09.2019 privind acordarea 
unui împrumut temporar, de la bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul 
Buftea, către societatea Regi o Serv Transport 5. R. L, astfel cum a fost modificată 
prin Hotărârile Consiliului Local al oraşului Buftea nr.124/31.08.2020 şi 
nr.131 /31.08.2021; 

• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

• Prevederile Legii nr. 31 /1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară; 
În conformitate cu prevederile ale art. 92, art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), alin. (3) 

lit. (d) 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. - Se aprobă prelungirea termenului de restituire a sumei de 300.000 lei, 
acordată pe bază de convenţie din bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Buftea, societăţii 
Regio Serv Transport S.R.L. prin Hotărârea Consiliului local nr. 184/30.09.2019, până la data 
de 30.09.2023. 

Art.2. - Articolul 2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr.184/30.09.2019 privind 
acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul 
Buftea, către societatea Regio Serv Transport S.R.L., se modifică conform prevederilor 
prezentei hotărâri. 



Art.3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea şi 
S.C. Regio Serv Transport S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile 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, S.C. 
Regi o Serv Transport S. R. L., serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE DE 

SULIMAN LILIAN 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 




