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HOTĂRÂREA NR. 67 
Din 28 aprilie 2022 

privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul 
de concesiune nr. 3/31.01.2012 

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 Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 

Autorizaţii şi Avize, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
■ Cererea înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 22264/08.11.2021 prin care 

S.C. Luc -Mar & Amicii Corn S.R.L. a solicitat prelungirea contractului nr. 
3/31.01.2012; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 58/15.07.2011 privind concesionarea prin licitaţie 
publică a unui teren în suprafaţă de 34 mp situat în Buftea, str. Mihai Eminescu, ev. 
17, parcela 1284/1; 

• Prevederile art. 3 pct. 3.2 din contractul de concesiune nr. 3/31.01 .2012 încheiat 
între S.C. Luc- Mar & Amicii COM S.R.L.; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitare; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1), alin. (2), lit. (c), alin. (6) lit.(b), 
art. 87 alin. (5) art. 306 (3), art. 327 alin. (2) din Codul Administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, 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 a Guvernului nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă încheierea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 
3/31.01 .2012, încheiat între Primăria oraşului Buftea şi S.C. Luc -Mar & Amicii Corn S.R.L., 
având ca obiect prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 3/31.01 .2012 
pentru terenul în suprafaţă de 34 mp situat în oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, cvartal 
17, parcela 1284/1, judeţul Ilfov, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 
31.01.2027. 



Art. 2. - Celelalte clauze ale contractului de concesiune nr. 3/31.01.2012, rămân 
neschimbate. 

Art. 3. ~ Se împuternicesc Primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din 
cadrul aparatului de specialitate pentru semnarea actului adiţional la contractul de 
concesiune, ce se va 1ncheia 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 în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




