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HOTĂRÂREA NR.14

Din 26 Februarie 2013
privind aprobarea modificării componenţei com is iei pentru atestarea
adm inistratorilor de imobile existente pe raza adm inistrativ teritori ală
a oraşului Buftea
Cons iliu/loca/ al oraşului Buftea,
Având În vedere:
• Expunerea de motive p rezentată de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului
Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Domeniul Public, Privat şi Comercial;
• Hotărârea Consiliului local nr.6/29.01.201 O privind aprobarea componenţei comisiei
pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ teritori ală
a oraşului Buftea, a com isiei pentru so luţi on area contestaţi ilo r la examenul atestare ş i
aprobarea Regulamentului privind atestarea ca lităţ ii de administrator de imobile;
• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disciplină;
• Prevederile art. 58, 59 din Legea nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legi s lativă
pentru elaborarea actelor normative;
În conform itate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfi inţarea ,
organizarea şi funcţionarea asociaţiil or de proprietari, cu m od ificările şi com pletăril e
ulterioare, ale art. 58 din Hotărârea Guvernului nr.1588/2007 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfi inţa rea, organizarea şi
fun cţ ionarea asociaţiilor de proprietari, cu modifi cări l e şi comp letările ulterioare ş i ale art.
36 alin. (1), alin . (2) , alin. (9) din Legea nr. 215/2001, republicată , a administraţiei publice
locale, cu mod ifică rile ş i comp letări le ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ş i ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea
nr.215/2001 , republicată, a admin i straţie i publice locale, cu modificările şi completări le
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1 . (1) Începând cu data prezentei hotărâri, componenţa Comisiei pentru
atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ teritori ală a oraşu l u i
Buftea, va avea următoarea componenţă:
Preşedinte: Proţiuc Constantin - Vi ceprimaru l oraşulu i Buftea
Membri:
Manea Adrian - Şef birou Taxe ş i Impozite Locale;
Tatulică Viorica- inspector- Compartiment Managementul Calităţ i i ;
Niţă Georgeta- Mirela- Şef Serviciu Juridic şi Autoritate Tute lară;
Barbu Darei - inspector - Compartiment Resurse Umane, Protecţia Muncii
Secretariat.
(2) începând cu data prezentei hotărâri , compo ne nţa Comisiei pentru so luţ i onarea
contestaţi ilor la examenul de atestare a administratorilor de imobile existente pe raza
administrativ teritorială a oraşu lui Buftea va avea următoarea componenţă :
Preşedinte: Gheorghe luliana - Camelia - Secretarul oraşulu i Buftea

Membri:
Nicolae Daniela - Şef Serviciul Buget Fina nţe, Financiar Contab ilitate,
Contabilitatea ve niturilor;
lstrate Florina - consilier juridic;
Gresoi Vasile- referent Biroul Taxe ş i Impozite Locale;
l o niţă Florin a - referent Compartim entul Domeniul Public ş i Privat, Comercial.
Art. 2. Celelalte prevederi ale
neschimbate.

H otă rârii

Consiliului local nr. 6/29.01.201O,

rămân

A rt. 3. Secretarul o raş ului Buftea va asigura ad ucerea la cu n oştinţă p ubl i că a
prevederilor prezentei h otărâ ri , comunica rea acesteia Primarulu i o raş ului Buftea,
serviciilor de specialitate, membrilor desemn aţi în vederea aducerii la îndeplinire ş i
In stitu ţ i e i Prefectului Ju deţ ului Ilfov.
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