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HOTĂRÂREA NR.108 
din 26 Octombrie 2012 

privind modificarea componenţei comisiei pentru închirierea bunurilor 
imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului 

Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea 

Consiliu/local al oraşului Buftea Întrunit În şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2012 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ; 
• Referatul Comisiei de închiriere nr.11733/01.1 0.2012 ; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 

• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism ; 
• Hotărârea Consiliului Local nr.89/08.11 .201 O privind modificarea componenţei comisiei 

de Închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a 
oraşului Buftea, aflate În administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.?/29.01 .201 O privind aprobarea Regulamentului privind 
procedura de Închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi 
privată a oraşului Buftea, aflate În administrarea Consiliului local al oraşului Buftea; 

• Prevederile art. 58,59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative ; 
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicată , cu modificările şi completarile ulterioare, 
În temetul art. 36 alin.(1) şi (2) lit.c) coroborat cu alin.(5) lit.a)şi lit.b) şi al art.45 alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Începând cu data prezentei Comisia pentru închirierea bunurilor imobile 
(terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, prevăzută la art.2 
din Hotărârea Consiliului Local nr.?/29.01.2010 se modifică şi va avea următoarea 
componenţă: 

1. Ştefan Alina -secretar al oraşului Buftea 
2. Dobre Corina- inspector în cadrul Serviciului Achiziţii Publice Invest i ţii, Informatică , 

Proiecte cu Finantare lnternatională; 
1 ' 

3. Niţă Georgeta- Mirela - consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic şi Autoritate 
Tutelară 

4. Tudorache Viorica - Şef Şerviciu Achiziţii Publice lnvestiţii , lnformatică , Proiecte cu 
Finanţare Internaţională ; 

5. Manea Adrian - inspector Biroul taxe şi impozite locale; 

Membrii de rezervă : 
,. Nicolae Daniela - Şef Serviciu Buget Finanţe; 



}> Gresoi Vasile - referent în cadrul compartimentului Domeniul public şi 

privat, Comercial ; 
}> Buşoniu Vasile- inspector Biroul taxe şi impozite locale; 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.?/29.01 .201 O rămân 
neschimbate. 

Art. 3. Secretarul 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea componenţei comisiei pentru închirierea bunurilor 
imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului 

Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea Întrunit În şedinţa ordinară din data de __ _ 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ; 
• Referatul Comisiei de închiriere nr.11733/01 .1 0.2012 ; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism ; 
• H.C.L.nr.89/08.11.201 O privind modificarea componenţei comisiei de Închiriere a 

bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, 
aflate În administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea; 

• H.C.L.nr.?/29 .01 .201 O privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 
Închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a 
oraşului Buftea, aflate În administrarea Consiliului local al oraşului Buftea; 

• Prevederile art. 58,59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative ; 
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
În temeiul art. 36 alin.(1) şi (2) lit.c) coroborat cu alin .(5) lit.a)şi lit.b) şi al art.45 alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Începând cu data prezentei Comisia pentru închirierea bunurilor imobile (terenuri 
şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, prevăzută la art.2 din H.C.L. 
nr.?/29.01 .201 O se modifică şi va avea următoarea componenţă : 

1. Ştefan Alina - secretar al oraşului Buftea 
2. Dobre Corina - inspector în cadrul Serviciului Achiz iţii Publice Investiţii , Informatică , 

Proiecte cu Finantare lnternatională ; , , 
3. Niţă Georgeta - Mirela - consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic şi Autoritate 

Tutelară 

4. Tudorache Viorica- Şef Şerviciu Achiziţii Publice lnvestiţii,lnformatică, Proiecte cu 
Finanţare Internaţională; 

5. Manea Adrian- inspector Biroul taxe şi impozite locale; 

Membrii de rezervă : 
1. Nicolae Daniela - Şef Serviciu Buget Finanţe ; 
2. Gresoi Vasile - referent în cadrul compartimentului Domeniul public şi 

privat, Comercial; 
3. Buşoniu Vasile- inspector Biroul taxe şi impozite locale; 



Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.?/29.01 .2010 rămân nesch imbate. 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarulu i oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate,membrilor comisiei în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV , 
ORAŞUL BUFTEA 

PRIMAR 

În temeiul prevederilor art. 45 aliniatul (6) din Legea nr. 21512001, republicată, 
privind administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind modificarea 
componentei comisiei pentru Închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate 
publică şi privată a oraşului Buftea, aflate În administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.?/29.01.2010 privind aprobarea 
Regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), 
proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului local al 
oraşului Buftea, a fost aprobată constituirea comisiei de licitaţie, alcătuită din 5 membri ,a 
cărei componenţă fost modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 
89/08.11.201 O. 

Având în vedere referatul nr.11733/01 .1 0.2012 prin care se propune modificarea 
componenţei comisiei pentru închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) 
proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al 
oraşului Buftea, deoarece au încetat raporturile de muncă pentru 2 dintre membrii comisiei 
şi ţinând cont de : 

~ Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 89108.11 .201 O privind modificarea 
componenţei comisiei de închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), 
proprietatea publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului 
local al oraşului Buftea, 

~ Dispoziţia nr. 15/31 .01 .2012 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer 
în interesul serviciului al doamnei Juncu Ana Maria - Şef Birou Taxe şi Impozite 
Locale. 

~ Dispoziţia nr.191/19.07.2012 privind încetarea contractului individual de muncă al 
domnului Dincă Mircea Cristian - Şef Serviciu Administrativ, Sală Sport, Club 
Sportiv, A.N.L. , Cimitir., 

propunem modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru închirierea bunurilor 
imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşulu i Buftea, aflate în 
administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea,în următoarea componenţă : 

1) Ştefan Alina - secretar al oraşului Buftea 
2) Dobre Corina- inspector în cadrul Serviciului Achiziţii Publice Investiţii, Informatică, 

Proiecte cu Finantare lnternatională ; 
1 1 

3) Niţă Georgeta - Mirela - consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic şi Autoritate 
Tutelară 

4) Tudorache Viorica - Şef Şerviciu Achiziţii Publice Investiţii, Informatică, Proiecte cu 
Finantare lnternatională ; 

1 1 

5) Manea Adrian - inspector Biroul taxe şi impozite locale; 
Membrii de rezervă : 

1) Nicolae Daniela - Şef Serviciu Buget Finanţe; 
2) Gresoi Vasile - referent în cadrul compartimentului Domeniul public şi privat, 

Comercial; 
3) Buşoniu Vasile- inspector Biroul taxe şi impozite locale; 



În temeiul prevederilor legale sus menţionate , ale art.36 alin.(1) şi (2) lit.c) 
coroborat cu alin.(5) lit.a) şi lit. b) , ale art.123 alin.(1) şi alin.(2) ş i al art.45 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile şi 

completarile ulterioare, şi având în vedere referatul nr.11733/01 .1 0.2012, pentru buna 
desfăşurare a activităţii comisiei propun aprobarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea şi completarea componenţei comisiei pentru închirierea bunurilor imobile 
(terenuri şi construcţii) proprietate publica şi privată a oraşului Buftea, aflate în 
administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea. 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei pentru 

închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a 
oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea 

Conform art.2 din Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 7/29.01.201 O privind 
aprobarea Regulamentului privind procedura de Închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi 
construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate În administrarea 
Consiliului local al oraşului Buftea, a fost aprobată constituirea comisiei de licitaţie, alcatuită 
din 5 membrii. 

Ulterior componenţa comisiei pentru închirierea bunurilor imobile (terenuri şi 
construcţii) proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Buftea a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local 
Buftea nr. 89/08.11.2010în următoarea componenţă: 

Ştefan Alina -secretar 
Dobre Corina-inspector de specialitate 
Nita Georgeta -Mirela-consilier juridic 
Oincă Cristian- şef Serviciu DPPLC 
Tudorache Viorica-Şef serviciu 
Membrii de rezervă: 
Nicolae Daniela-şef serviciu contabilitate 
Buşoniu Vasile- inspector SITL 
Juncu Ana Maria- inspector SITL 
Având în vedere referatul nr.11733/01.1 0.2012 prin care se propune modificarea 

componenţei comisiei pentru închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) 
proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al 
oraşului Buftea, deoarece au încetat raporturile de muncă pentru 2 dintre membrii comisiei 
şi ţinând cont de : 

~ Hotărârea Consaiului Local Buftea nr. 89/08.11.2010 privind modificarea 
componenţei comisiei pentru închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) 
proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al 
oraşului Buftea; 

~ Dispoziţia nr. 15/31.01.2012 privind modificarea raportului de serviciu prin 
transfer în interesul serviciului al doamnei Juncu Ana Maria - Şef Birou Taxe şi Impozite 
Locale. 

~ Dispoziţia nr.191 /19.07.2012 privind încetarea contractului individual de 
muncă al domnului Dincă Mircea Cristian - Şef Serviciu Administrativ, Sală Sport, Club 
Sportiv, A.N.L., Cimitir, 

propunem modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru închirierea bunurilor 
imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în 
administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea,în următoarea componenţă: 

1. Ştefan Alina- secretar al oraşului Buftea 
2. Dobre Corina - inspector în cadrul Serviciului Achiziţii Publice lnvestiţii,lnformatică, 

Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
3. Niţă Georgeta - Mirela - consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic şi Autoritate 

Tutelară 
4. Tudorache Viorica - Şef Şerviciu Achiziţii Publice lnvestiţii,lnformatică, Proiecte cu 

Finantare 1 nternatională; 
' ' 

5. Manea Adrian - inspector Biroul taxe şi impozite locale; 
Membrii de rezervă: 

1. Nicolae Daniela- Şef Serviciu Buget Finanţe; 
2. Gresoi Vasile - referent în cadrul compartimentului Domeniul public şi 

privat, Comercial; 



3. Buşoniu Vasile- inspector Biroul taxe şi impozite locale; 

Faţă de cele menţionate, pentru o bună desfăşurare a activităţii comisiei propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei 
comisiei pentru închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) proprietate publică şi 
privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşu lui Buftea. 

ŞEF SERVICIU JURIDIC SI AUTORITATE TUTELARA 
luliana Gh;f rghe 

~ 
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J .\0 · A vând în vedere: 

REFERAT 

l}J 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 89/08.11.20 12 privind modificarea componenţei 

comisiei de Închiriere a bunurilor imobile (terenuri ş i construcţii}, proprietatea 

publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului local al oraşu l ui 

Buftea în care dnul Dincă Cristian este membru deplin şi dna Juncu Ana Maria este 

membru de rezervă; 

• Dispoziţia m. 15/3 1.01.20 12 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer 

În interesul serviciului al dnei Juncu Ana Maria - Şef Birou Taxe ş i Impozite Locale; 

• Dispoziţia m . 191/19.07.20 12 privind Încetarea contractului individual de muncă al 

dnului Dincă Mircea Cristian - Şef Serviciu Administrativ, Sală Sport, Club Sportiv, 

A.N.L., Cimitir 

vă rog dispuneţi măsurile necesare pentru modificarea componenţei comisiei de închiriere a 

bunurilor imobile (terenuri şi construcţii ) proprietate publică ş i privată a oraşului Buftea, aflate în 

administrarea Consi liului Local al oraşului Buftea, pentru o bună desfăşurare a activ ităţ ii 

acesteia, după cum urmează: 

1. Dnul MANt7t ltiJR-1/tN -membru deplin. 

2. Dnul GU.foi VMiLE - membru-de-rezervă'. 

Pentru modificările operate se va iniţia un proiect de Hotărâre în acest sens. 

Întocmit 

Membru Comisia de închiriere 

Dobre Corina 

~ 
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nr 215/200 1 a aclminl::;traţiei publice locale )i (:l<XI!!'ic"ini•:'l ?! 
com;JI•etările ulterioare 
Con-3iiit..JI local al oraşuiu1 Buftea. 

HOTARĂŞTE 

ţ\rt, ·J. lncepâncl cu clata prezentei comis1a ele 
următoarea cornponenţă 

;;J Ştefan ,~lma Secretar 

'[ 

Oobre Corina 
i'liţă Mirela 

1., fJincă Cristian 

Inspector ele specialrtate 
Consilier junclic 
Şef serviciu O P P :::> L C 
Şef serviciu IAP 1. 1 ·.~ Tudo(ache \/ionca 

1 ,iJiernbrii ele rezervă 
' :'J i'/icolae Daniela Şef serviciu buget finante 
\ ~::1 r Juncu .~na Maria Inspector S.l. T.L. 

\ 

~,1 8uşoniu Vasile Inspector S./ T L. 
,<.\rt 2. Celelalte preveclen ale Hotârân1 Consil1ulu1 l_ocal ,~,- 7 :il" 

29 O 1 201 O rămân neschimbate 

1 
Art. 3. Secre~arul oraşului Buftea 'la as1gura aduceîea !3 cunoştintâ 

.oublică a prevederilor şi comunicare;3 acesteia institutiei P;-si'.edu!u; judetulu' 

1 
llfo" . L 

1 PRESED!,\rr'k~E SEDJNT.i\., 

.,1 DIJMIIT·R~~~~~~I~Ic:L i\tl,J-\F~IAi'J 
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DISPOZITIA NR. /.1/ 
din 19' iulie 20~ 

privind încetarea contractului individual de muncă al domnului 
Dincă Mircea Cristian- Şef Serviciu Administrativ, Sală Sport, 

Club Sportiv, A.N.L., Cimitir 

Având în vedere: 
;. prevederile art. 55, lit. b) din Legea 53/2003- Codul Muncii; 
;. cererea nr. 8161/17.07.2012 a domnului Din că Mircea Cristian prin care 

solicită încetarea activităţii cu data de 19.07.2012; 
> referatul nr. 8161/18.07.2012, prin care Compartimentul Resurse Umane. 

Protecţia Muncii şi Secretariat, propune încetarea contractului individual 
de muncă al domnului Dincă Mircea Cristian - Şef Serviciu Administrativ, 
Sală Sport, Club Sportiv, AN.L., Cimitir, în baza art. 55, lit. b) din Legea 
53/2003, republicată- Codul Muncii; 

în temeiul art. 63 alin. (1 ), lit d) corobora! cu alin.(5), lit. e) si ale art. 68, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administratiei publice locale, 

Primarul oraşului Buftea 

DISPUNE: 

Art.1 - Începând cu data de 19.07.2012, încetează contractul individual 
de muncă al domnului Dincă Mircea Cristian - Şef Serviciu Administrativ, Sală 
Sport, Club Sportiv, AN.L, Cimitir, în baza art. 55, lit. b) din Legea 53/2003-
Codul Muncii, ca urmare a acordului părţilor. 

Art.2 - Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.3 - Prezenta dispozitie va fi comunicată domnului Dincă Mircea 
Cristian, Compartimentului Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat şi 

lns~itutiei Prefectului judetului Ilfov. 

AVIZAT DE LEGALITATE 

s~ 
ŞTEFAN A~NA . 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

PRIMAR 

DISPOZITIA NR. /) • 
din _1L ianuarie 2012 

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul 

serviciului al doamnei Juncu Ana Maria -Şef Birou 

Taxe şi Impozite Locale 

Având în vedere: 
> prevederile art 90, alin. (3) şi art. 87 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 188/1999 (r2), 

republicată, privind Statutul Funcţionarilor publici; 
> adresa Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov cu nr. 

7 43/20.01.2012, prin care solicită acordul cu privire la transferul în interesul 
serviciului al doamnei Juncu Ana Maria -Şef Birou Taxe şi Impozite Locale; 

> acordul scris al funcţionarului public transferat, menţionat în adresa nr. 
743/20.01.2012 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov; 

>- referatul cu nr. 1076/30.01.2012, prin care Compartimentul Resurse Umane, 
Protecţia Muncii, Secretariat, propune modificarea raportului de serviciu prin transfer 
în interesul serviciului al doamnei Juncu Ana Maria - Şef Birou Taxe şi Impozite 
Locale; 
ln temeiul art. 63 alin. (1), lit. e) şi ale art.68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

republicată, a administratiei publice locale, 
Primarul oraşului Buftea, 

DISPUNE: 

Art.1 - Începând cu data de 01.02.2012, se modifică raportul de serviciu al 
doamnei Juncu Ana Maria - Şef Birou Taxe şi Impozite Locale, prin transfer în interesul 
serviciului la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov, pe funcţia 
public de Şef Birou- Biroul Economic şi Administrativ. 

Art.2 - Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.3 - Prezenta dispoziţie va fi comunicată doamnei Juncu Ana Maria, 
Compartimentului Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Ilfov 

CONTRASEMNEAZĂ 
SEC ~A~R,__..--



ROI\JlÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' OHAŞUL BUFTEA 
CONSILIUl LOCAL 

HOT ĂRÂREA NR. 'f
din ;L9 ianuarie 20·10 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a 
bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a 

oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea 

A'd" d 1, ,--,van 1n ve ere: , 

• expunerea de motive a· domnulur Ion Stoica Primarul oraşului Buftea 

• raportul de specialitate al Biroului D.P.P P L C : 

• avrzul Comisiei juridice şi de discrplină : 

În temeiul art. c şi al art. 45 alin (3) din Legea nr 

215/2001.republicată. a dmmistratiei publice locale. 

Consiliul local al o şului Buftea. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se apr bă Regulamentul privind procedura de inchiriere a bunurilor 

: _imobile (terenuri şi const ucţii). proprietate publică şr privată a oraşului Buftea . aflate în 

inistrarea Consiliului !Local al oraşului Buftea. 

Art. 2. - Comisia ~e licitaţie va fi alcătuită dintr-un numar impar de membri. care 
1 

poate ti mai mic de 5 si anume: 

·l/,j Ştefan Alina 

-~ Dobre Corina 

-~ Gheorge luliana 

·"-! Dincă Cristian 

~ Tudorache Viorica 

ţlj Nicolae Daniela 

-~ Juncu Ana l\llaria 

Buşoniu Vasile 

-Sef S.P.C.L.E.P. 

- inspector de specialitate I.A.P.I. ; 

- consilier juridic 

·şef Serviciu D.P.P.P.L.C. 

- sef serv. I.A. P .1. 

- Sef Serviciu Buget Finanţe. 

·inspector S.I.T.L. 

·inspector S.I.T.L 

4. -- lncepând cu clata 111trării in vigoare a prezenter hotăran se abrogă orice 

contrare 

11 -1-

il f 



-

ţ\rt. :3. ~ Secretarul oraşului BuFtea lfa asigura aducerea la cunoştinţa publică a 

poe "'d "''"' poe"" te i hot;''" ,, '""" "i '"" ""te" ~~"''''' d' ''"""'"' ş, lnstituţrei Prefectului 1/folf 

PRESEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
• 

Contrasemneazcl 
( 

s~~/'1. 
MEsrd:m;N VAUNA 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

AVIZ 

Proiect de hotarâre privind modificarea componenţei comisiei pentru 
Închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi 
privată a oraşului Buftea, aflate În administrarea Consiliului Local al oraşului 
Buftea. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA. 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formata din urmatorii consilieri locali: 
Rudeanu Florentina - Mirela - presedinte, Marin Doinita - secretar, Baron Stela -
membru, Rogoveanu Ion-membru, Gioarsa Constantin Richard- membru 

~ u- a..r- to. '2ot2.. INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA ............. : ... .. . ... ...................................... . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ....... ~/?,/~·/<2-.. .................................................................... . . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NE~BILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotarâre privind modificarea componenţei comisiei pentru 
Închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi 
privată a oraşului Buftea, aflate În administrarea Consiliului Local al oraşului 
Buftea. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE ....... . ........................................................................ .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ":?.I!?Y.~ .... h ... -:-: "4~~ ........................... ............. ........... . 

. .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. ~(:.: .. ~- .. . .. ,IY,../;1:>, .":'f? ............. ... ... ...... ... .. ..... .... ............. . 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 
PREŞEDINTE 

RUDEANU FLOR . TINA • MIRELA 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

AV 1 Z 
Proiect de hotarâre privind modificarea componenţei comisiei pentru 

Închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi 
privată a oraşului Buftea, aflate În administrarea Consiliului Local al oraşului 
Buftea. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM formata din 
urmatorii consilieri locali: Romanescu Constantin, Nastase Carne/ia, Topai Emilian, 
Tudor Gheorghe, Costea Daniel 

iNTRU NI·;-i ·ÎN. şEoiNi-A. sĂ· o iN o Ar~.-.-.~ iL~/ ii: ~taJ.L·.·.· . ~ ~: .-.·.·.: ~: .·.-.·. ·.:: .·.-.-.:::: :.-.. 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 

't../;:.. -~ e._ SPECIALITATE ..... ~.: ............................. . .................................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 N~BILĂ A PROIECTULUI: 

Proiect de hotarâre privind modificarea componenţei comisiei pentru 
Închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii}, proprietate publică şi 
privată a oraşului Buftea, aflate În administrarea Consiliului Local al oraşului 
Buftea. 

FAŢĂ DE HOTĂRÂREA( COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
OPINII/DIVERGENTE .......... ... ...... . .......... .................................................... . 

' 

· ···· ·········· · ··· ·· · ·· ··· ·· ····· ·· ·· · ····~ · · ··· ··········· · · ····· ············ ··· · 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

PREŞEDINTE, 

Romanes onstantin 


