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HOTĂRÂREA NR. 24

Din 26 Februarie 2013
privind încetarea ap li cab ilităţii Hotă rârii Consiliului Loca l nr. 108/21.12.
201 O privind de legarea atribuţiilor de Director General la S.C. Buftea
Admin Cons S.R.L.
Consiliu/local al oraşului Buftea,
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşulu i Buftea;
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tutelară ;
• Solicitarea domnului C reţu Ion de încetare a activităţii , înregistrată cu nr.
60/21. 02.201 3;
• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disciplină;
.
• Hotărâ rea Consiliului Local nr. 108/2 1.12.201O privind delegarea at ribuţiil o r de
Directo r General la S.C . Buftea Admin Cons S.R.L. , modificată de H otărâ rea Consiliului
Local nr. 4/28.01 .2011 ş i H otărâ rea Consiliului Local nr.19/04 .03.2011 ;
• Prevederile Cap. IV Drepturile şi obligaţiile asociatului unic, art. 4.1 din Actul
Constitutiv al S.C . Buftea Adm in Cons S.R.L.;
• Prevederile Legii nr. 24/2000 (r), privind normele de tehni că leg i s l ativă pentru
elaborarea actelor normative, cu mod ifi că ril e ş i co mpletă ril e ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/200 1 a
administratiei publice locale, rep ubli cată , cu m od ifi cări l e şi comp l etări le ulterioare;
În temeiul art. 45 alin . (1) ş i ale art.11 5 lit. (b) din Legea nr. 215/200 1 a
ad mini st raţie i publice locale, rep ubli cată , cu modifi cările ş i comp l etăril e ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Începâ nd cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea H otărâ rea Consiliului
Local nr. 108 din data de 21 decembrie 20 1O privind delega rea atribuţiilor de Director
General la S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. , modifi cată de Hotă râ rea Consiliului Local nr.
4/28.01 .2011 şi Hotă rârea Consiliului Local nr.19/04.03.2011 .
Art. 2. Secretarul o raş ului Buftea va asigura aducerea la cun oştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunica rea acesteia Primarului oraşului Buftea,
servici ilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire, Domnului Creţu Ion, S.C.
Buftea Admin COI1.§ SB~.L. ş i In stituţi e i Prefectului judeţu lui Ilfov.
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