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HOTĂRÂREA NR. 16 
Din 26 Februarie 2013 

privind aprobarea componenţei comisiei locale de ordine publică 
din oraşul Buftea 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul o ra şului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 2/10.01 .2011 privind organizarea ş i funcţionarea 

Serviciului Poliţia Locală Buftea, începând cu data de 01.01.2011 şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Poliţia Locală Buftea; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 155/12 iulie 201 O - Legea 

poliţiei locale, cu modificările şi completări le ulterioare şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (d), 
alin. (6), lit. (a), pct. (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republ icată , 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 lit. (b) din Legea nr. 21 5/2001 a administraţie i 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă componenţa comisiei locale de ordine publică din oraşul Buftea, 
după cum urmează: 

Primarul oraşului Buftea - Pistol Gheorghe 
• Poliţia oraşului Buftea - subcomisar Capră Mihăiţă 
• Poliţia Locală - Şef serviciu - lordăchescu Gabriel 
• Secretarul oraşului Buftea ·- Gheorghe luliana Camelia 
• Consilier local Stanciu Tănase 
• Consilier local Chelu Valentin 
• Consilier local Dumitru Niculae 

Art. 2. Secretariatul comisiei va fi asigurat de domnul Barbu Dorel din cadrul 
Compartimentului de Resurse Umane. 

Art. 3. Odată cu intrarea în vigoarea a prezentei hotărâri , orice alte prevederi 
contrare îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoşt inţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciil~~p)c~litate în vederea aducerii la îndeplinire, membrilor desemnaţi ş i 

1 nstit~,ili~~~~~(ut J~eţului Ilfov. 
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