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HOTĂRÂREA NR_ 82 
din 31 mai 2022 

privind modificarea obiectului asocierii aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr_ 
90/2012 şi a contractului de asociere nr. 159/2012, încheiat între Consiliul Local al 

oraşului Buftea şi "Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea" 

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; 

• Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu 
nr.10159/05.05.2022; 

• Hotărârea Consiliului local nr.117 / 31.08.2020 privind aprobarea prelungirii 
contractului de asociere nr. 159/14.09.2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea 
şi „Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea"; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 155/31.08.2018 privind completarea obiectului 
asocierii aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 90/2012 şi a contractului de asociere 
nr. 159 / 14.09.2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi "Asociaţia Club 
Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea"; 

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

Dezvoltare Comunitară; 
• Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Ţinând seama de prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, ale 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. 9 lit. a) din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. (f) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă modificarea art.5.4. din contractul de asociere nr. 
159/14.09.2012 încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi Asociaţia Club Sportiv de 
Sănătate Voinţa Buftea, în sensul retragerii imobilului teren în suprafaţă de 1 OOO mp (teren 
sport), care face parte din suprafaţa totală de 7059 mp, evidenţiat în Anexa nr. 2 -
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea din Hotărârea 
Guvernului nr. 930/2002, identificat la Cap XIV, poz.15. 



Art.2. (1) Contractul de asociere nr. 159/ 14.09.2012 încheiat între Consiliul Local al 
oraşului Buftea şi Asociaţia Club Sportiv de Sănătate vo;nţa Buftea aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 90/2012, astfel cum a fost prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
117 /31.08.2020, se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri prin act adiţional. 

(2) Predarea - preluarea imobilului se va efectua în baza unui protocol încheiat între 
reprezentanţii părţilor. 

Art. 3 - Se împuternicesc Primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate pentru semnarea actului adiţional la contractul de asociere nr.159/14.09.2012, 
ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. • Serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi Asociaţia Club Sportiv de 
Sănătate Voinţa Buftea vor duce la îndeplinire prezentei hotărâri. 

Art. 5. · 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, Asociaţiei Club Sportiv de 
Sănătate Voinţa Buftea şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE 

BU 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




