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HOT ĂRÂREA NR.90
din 04 Septembrie 2012
privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al oraşului Buftea şi
Asociatia Sportivă Vointa Buftea
Având În vedere:
• expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate;
• avizul Comisiei juridice şi de disciplină , al comisiei pentru activitati economice şi
financiare şi al comisiei pentru copii, tineret, sport şi turism ;
Ţinând seama de prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modifi cările şi
completarile ulterioare, a H.G.R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentu lui de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin . 7 lit. a) şi al art. 45 alin. (2) lit. f din
Legea nr. 215/2001 , republicată, a administraţiei publice locale,
Consiliu/local al oraşului Buftea,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba asocierea dintre CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA şi
ASOCIAŢIA SPORTIVA VOINŢA BUFTEA, având sediul În Oraşul Buftea, Str.Şantierului,
nr.3, judeţ Ilfov, conform contractului, parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea, pentru a
semna contractul de asociere cu ASOCIAŢIA SPORTIVA VOINŢA BUFTEA, anexa 1 la
prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Asociatia va fi condusă şi administrată de un consiliu format din ?membri în
următoarea componentă:

• Din partea Consiliului local Buftea 4 membri:
• Domnul Stanciu Tănase-consilier local
• Domnul Topai Emilian- consilier local
• Domnul Chelu Marine! Valentin-consilier local
• Domnul Minea Sorin Dumitru-consilier local
• Din partea Asociatiei Sportive Vointa Buftea 3 membri:
• Domnul Tătulică Ion
• Domnul Chiriac Iordan
• Domnul Hrib Ion - La vi
(2)Atribuţiile Consiliului de Administrare al asocierii sunt stabilite în contractul de
asociere.

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la c unoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului,Asociatiei Sportive Voinţa
Buftea,serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului Ilfov.
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