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HOTĂRÂREA NR. 83 
din 31 mai 2022 

privind completarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L şi a contractului de asociere nr.102/2012 aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local nr.102/2012 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

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

• Raportul de specialitate al Biroului 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.138/08.12.2020 privind prelungirea contractului de 
asociere încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.102/25.09.2012; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 154/2018 privind modificarea obiectului asocierii 
încheiată între Oraşul Buftea şi S. C. Buftea Admin Cons S. R. L prin Hotărârea Consiliului local 
nr. 84/20.09.2010 şi a contractului de asociere nr.102/2012 aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local nr.102/2012; 

• 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; 
• 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin. (2), lit. (c), (d), e) alin. 9) lit. a), 
art. 87 alin. (5) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
5712019; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin.(1) lit. (a) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. ( 1) Se aprobă completarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S. C. 
Buftea Admin Cons S.R.L prin Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.2010, cu imobil: 

- teren, în suprafaţă de 1000 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. 

(2) Începând cu data prezentei hotărâri, asocierea oraşului Buftea cu S.C. Buftea 
Admin Cons S. R. L. va avea ca obiect gestionarea, exploatarea, întreţinerea şi folosirea 



eficientă a parcărilor de reşedinţă şi a parcărilor publice din oraşul Buftea, a terenului situat 
în Buftea str. Al. Parc nr. 2 (cu destinaţia de parcare), a sălii de sport din Buftea str. Ştirbei 
Vodă, a pieţei centrale situată în strada 23 August nr.8, a terenului în suprafaţă de 5486 
situat în Buftea str. Ştirbei Vodă nr. 53 A (cu destinaţia de parcare) şi a terenului în suprafaţă 
de 1000 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) Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.102/2012 încheiat 
între Consiliul local al oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L, prelungit prin actul 
adiţional nr.11 până la data de 31.12.2024, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, prin act 
adiţional. 

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

(3) Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate să semneze actul adiţional ce se va încheia ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Se actualizează reprezentanţii în Consiliul de administrare al asocierii: 
a) doi membri din partea Oraşului Buftea: Domnul consilier local Romanescu 

Constantin şi domnul consilier local Gresoiu Nicuşor - Cosmin. 
b) un membru din partea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.: Vlad Mihai, Director 

Art.4. - Primarul Oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate şi S.C. Buftea Admin 
Cons S.R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotă râre. 

Art. 5. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri primarului oraşului Buftea, persoanelor împuternicite în acest sens, serviciilor de 
specialitate pentru aducerea la îndeplinire, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




