
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www.primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 93 
din 04 Septembrie 2012 

privind aprobarea tarifelor pentru Închirierea Stadionului Central al oraşului Buftea, 
situat În lnt.Stadionului nr.1, pentru evenimente sportive 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al serviciului domeniul public şi privat ; 
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• Avizul comisiei juridice şi de disciplina şi al comisiei pentru copii,tineret sport şi turism; 
• Având în vedere prevederile art.14 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completări le ulterioare; 
• În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
• In conformitate cu prevederile art.36 alin.1 lit.a), alin.2 lit.c), lit.d), alin.5 si alin .6 lit.a), pct.6 din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

In temeiul art. 45 alin .(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , 

cu modificarile şi completarile ulterioare; 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. {1 )Se a probă tariful de închiriere a Stadionului Central al oraşului Buftea, situat în 
lnt.Stadionului nr. 1,oraş Buftea, judeţ Ilfov, pentru evenimente sportive, în cuantum de 350 lei/oră. 

(2) In cazul în care se solicită închirierea Stadionului Central al oraşului Buftea pentru 
fracţii de oră,taxa de închiriere se va achita la tarif întreg conform alin. 1. 

{3) Sumele încasate potrivit art.1 se constituie venit la bugetul local. 
Art. 2. Orice solicitare de închiriere a Stadionului pentru evenimentele sportive se va 

realiza în baza unui contract de închiriere. 
Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 

prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, 
compartimentului Domeniul Public şi Privat, Locativ şi Comercial în vederea aducerii la îndeplinire, 
şi Instituţiei Prefectului jud~~~~-i Ilfov. 
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