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HOTĂRÂREA NR. 161 
din 31 octombrie 2022 

privind aprobarea indicatorilor de performanţă 
financiari şi nefinanciari pentru S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 

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 Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 

Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oraşului Buftea; 
• Hotărârea Consiliului local nr.139 din 30 septembrie 2022 privind desemnarea 

comisiei de negociere a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari; 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 129 alin. (1 ), alin. (3) lit. (d) 
din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al 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. - Se aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru S.C. 
Buftea Admin Cons S.R.L, negociaţi conform procesului verbal nr. 24648/25.10.2022 
(1871 /25.10.2022), fundamentaţi pe baza Planului de administrare pentru perioada 2022· 
2027, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 



Art. 2. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, consiliului de administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Ilfov. 

PREŞED 

SULIMA ~I~ :'~ .· s·: ~ . _. . ..,. :: )S 
' f 

AN 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




