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HOTĂRÂREA NR. 73 
din 31 Iulie 2012 

privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 
pentru ocuparea funcţiei de administrator public din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Buftea 

Având in vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane; 
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină a Consiliului local Buftea; 
• Prevederile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 

a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor 
de promovare În grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat de Hotarârea de Guvern nr.286!201 1; 

• Hotarârea Consiliului Local Buftea nr. 16 din 31.07.2008 privind aprobarea 
organigramei , ştatului de funcţii ş( numărului de personal ale aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Buftea 

• Hotarârea Consiliului Local Buftea nr. 35 din 31.08.2008 privind aprobarea 
criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocuparii funcţiei de administrator public; 

• În conformitate cu prevederile H.C.L.nr.3/29.01.2010 privind modificarea 
organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului de specialitate al 
primarului şi ale art. 112 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică l ocală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi alin. (2) lit. a), ale art. 45 alin.(1) şi ale art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu 
modificările şi completări le ulterioare; 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice pentru ocuparea funcţiei 
de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului , prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2 - (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de către 
primarul oraşului Buftea, pe baza criteriilor şi procedurilor prevăzute la art. 1.Numirea în 
funcţie se face pe bază de concurs. 

(2) În vederea exercitării atribuţiilor specifice, administratorul public va încheia 
cu primarul oraşului Buftea un contract de management, pe perioadă nedeterminată . 

Art. 3 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,încetează aplicabilitatea 
prevederilor Hotărârii Consiliului local Buftea. nr. 35 din 29.08.2008 privind aprobarea 
criteriilor, procedurilor şi atributiilor specifice ocuparii functiei de administrator public. 
Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului oraşului Buftea 

Compartimentului Resurse Umane, primarului oraşului Buftea, pentru aducere la îndeplinire 
şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 

~~~d 
ŞTEFAN v~~~~A 


