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HOTĂRÂREA NR. 21 
Din 26 Februarie 2013 

privind înfiinţarea, organ izarea şi funcţionarea Centrului Cultural 
Buftea, instituţie publică cu personalitate ju r id ică în subordinea 

Consiliului Local Buftea 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşu l ui Buftea; 
Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane; 

• Avizul comisiilor de specialitate ·ale Consiliului Local Buftea; 
În conformitate cu: 

prevederi le art. 5 alin . (1) ş i ale art. 6 din Ordonanţa de U rgenţă a Guvernulu i nr. 11 8/21 
decembrie 2006 privind înfii nţarea , organizarea ş i desfăşurarea activ ităţii aşezăminte lor 
cultu rale, cu mod ifică rile ş i completă rile ulterioare; 

• prevederile Ordinu lui nr. 21 ~3/2004 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de 
organizare şi funcţionare a aşezăminte lor culturale; 
prevederile Hotă rârii Guvernului nr. 442/1994, rep ublicată , privind fin anţa rea inst ituţii lo r 
publice de cu ltură ş i artă de importanţă judeţeană , ale municipiului Bucureşt i ş i locale, 
prevederi le art. 36 al in. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3) , lit. b) şi alin. (6), lit. a) pct.4) din 
Legea nr. 215/2001 , republicată, privind administraţia publ ică loca lă, cu modifică ri le şi 

comp letăril e ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) ş i ale art. 115, al in. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001, rep ublicată privind administraţia pub lică l oca l ă, cu mod ifică rile ş i comp l etă rile 
ulterioare 

HOTĂRĂ ŞTE 

Art. 1. (1) Se a probă înfiinţarea Centrului Cultural Buftea , instituţie pub li că cu 
personalitate juridică în subordinea Consiliului local Buftea. 

(2) Sed iul Centrului Cultural este în Buftea, strada Şt i rbe i Vodă nr. 8, judeţ Ilfov. 

Art. 2. Se aprobă structura organ izatori că, număru l de posturi , statul de fu n cţ ii ş i 
regulamentul de organizare ş i funcţionare al Centrului Cu ltural Buftea, prevăzute în 
anexele 1, 2 ş i 3, parte integ rantă a prezentei hotă râri . 

Art. 3. Finanţarea Centrului Cultural Buftea se re a lizează din venituri proprii , 
a l ocaţ ii de la bugetul local ş i din alte surse, conform prevederilor O.U .G.nr. 118/2006, care 
se vor include în bugetul de venituri şi cheltuieli anual al ora şu l ui Buftea . 



Art. 4. Primarul oraş ul u i Buftea , prin serviciile de specialitate va duce la îndeplin ire 
prezenta hotă râ re. 

Art. 5. Se împuterniceşte doamna lstrate Florina, consi lier jurid ic, pentru a efectua 
demersu rile legale la auto rităţi le competente, în vederea înreg istră ri i ca i nstituţie publ ică 
cu personalitate juridică a Centrului Cultural Buftea. 

Art. 6. Secretarul o raşu lui Buftea va asigura comunicarea prezentei hotă râri 

primarului oraşu l u i Buftea, serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire ş i 
I nstituţie i Prefectu lui judeţu l ui Ilfov. 

Contrasemnează, 

SEC~ AR, 
GHEORGHE~CAMELIA 
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