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HOT ĂRÂREA NR. 77 
din 04 septembrie 2012 

privind alegerea preşedintelui de şedintă 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive prezentata de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea ; 
• Raportul de specialitate al serviciului juridic ; 
• Hotarârea Consiliului local nr.59/20.06.2012 privind alegerea presedintelui de şed intă ; 
• Prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 35/ 2002, privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi functionare a consiliilor, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

• Prevederile Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului local al oraşului 
Buftea aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr.63/31.07.2012; 

• Avizul comisiei juridice si de disciplina; 
În temeiul prevederilor art.35, art.41. art. 45 alin. (1), art.115 al in.1 lit.b) din Legea nr. 

215/2001, republicată, a administratiei publice locale, cu mod ificările ş i completările 
ulterioare, 

Consiliu/loca/ al oraşului Buftea 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1- Se alege doamna consilier Marin Doinita în functia de preşedinte de 
şedintă pentru o perioadă de 3(trei )luni, respectiv septembrie -noiembrie 2012, care va 
conduce sedintele Consiliului local al oraşului Buftea şi va semna hotarârile adoptate 
de acesta. 

Art.2. Începând cu 01 septembrie 2012 îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 
59/20.06.2012. 

Art.J. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotarâri 
primarului oraşului Buftea, serviciilor ,de specialitate,doamnei consilier Marin Doinita şi 

Instituţiei Pref; tului III~~'-: ~ , 
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Nr._ 
din 04 septembrie 2012 

Contrasemnează , 

SECRETAR, 
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EXPUNERE DE II/IOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Având în vedere : 

Hotarârea Consiliului local nr.59/20.06.2012 prin care s-a ales presedinte 

de sedinta domnul Protiuc Constantin, pentru o perioada de trei luni, 

respectiv iunie, iulie, august şi faptul ca expiră aceasta perioada; 

în conformitate prevederilor art. 35, art.41. Legea nr. 215/2001, 

republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 9 Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile 

Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului local al oraşului 

Buftea aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr.63/31.07.2012; 

propun adoptarea unei hotărâri privind alegerea preşedintelui de sedinta 

care va îndeplini atributiile conform Regulamentului de organizare si 

functionare al consiliului local. 

PRIMAR 

PISTOL GHEORGHE i i' 
\ \/ : 
. ' .. ·>~( ·, .. .,;, 
• ! \ '; /! ' 
; 



RAP(}Rf--fJE-S?EefA-tfT-AfE- --- - ---- ---
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui ele şedinţă 

Prin Hotarârea Consiliului local nr.59/20.06.20î 2 s-a ales preşedinte de 

sedinta domnul Protiuc Constantin, pentru o perioada de trei luni, respectiv 1un1e, 

iulie, august. 

Având în vedere ca aceasta perioada a expirat propunem alegerea unui 

preşedinte de sedinta care va conduce şedintele consiliului local şi va semna 

hotărârile adoptate de acesta pe o perioada de 1 până la trei luni. 

In conformitate prevederilor ar!. 35, art.41. Legea nr. 215/2001, republicată, 

a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 

Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului -cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

prevederile Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului local al 

oraşului Buftea aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr.63/31.07.2012, propun 

aprobarea proiectului de hotarâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa. 
i 

Consilier juridic 
Istrpte Flbrina 
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Consilrul local al oraşului Buftea inl!-unrt in şed!llta ele constrtuire drn data de 
20 iunre 20 12 

Văzând prevederile ari 35 alin (1) din Legea nr 21512001 a admrnrstraţrer 
publice locale, republicată. cu modificările şr completările ulterroare şi ale ari. 9 
Or·donanta Guvernului nr 3512002 prrvind aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizare şr funcţionare a consrlirlor cu moclrficanle şi completările uitenoare 

În temeiul prevederilor ari ~5 alin (1) clrn Legea nr 215/2001. republtcatâ. a 
admrnistratrer publrce locale. cu modifrcărrle şr cornple!ănle ulterroare. 

H O T i\ R Ă Ş T E: 

t4rticol unic - Se alege domnul (al PROŢIUC CONSTANTIN ca l.)reşeclmte ele 
şedintă pentru o penoaclcl de trer lunr care va conduce sedintele Cons:lrulur local al 
oraşului Buftea şi va semna hotâr·ânle adoptate ele acesta 

ASISTENŢI, 

DUMITRU CONSTANTIN f'LORIN 
RUDEANU FLORENJINA MIRELA 

./i Contrasernnează 
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CQ{\JSIUu_L LOCAL AL ORAş_ULUI BUFTEA 
- OOMISJA;JIJRID!fJ:A S-1--BE--BIS-e!PL--IN:A--.:urrstitolita conform-H.C:t~o1720 

iunie 2012 

AVIZ 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă. 

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 
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A "' A /' ', c:. ") '! 1.1. 
INTRUNITA IN ŞEDINŢA SA DIN DATA .... L.Zui.: . .Z, .. t::".: ...................................... . 
A LUAT ÎN DEZBATERE R~pRTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE............ c:-/Y-0'/P ~- ................................................ . 
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ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NEF~RABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de serJinţă. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
OPINII/DI'vERGENTE ... , ............................................................................. . . . 

\1 i . -.--.- ....... '/""~/v--

.......... ""'' 

PREŞEDINTE 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

RUDEANUfo~9J?f=NŢINA - MIRELA 
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