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HOTĂRÂREA N R. 39
Din 30 Aprilie 2013
privind aprobarea documentaţiei Proiect tehnic - "Realizarea
amenaj ării spaţiilo r aferente c l ăd irii preluată de la OMV Petrom în
Centru multifuncţion a l pentru copii", în Oraşul Buftea

A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Serviciului Ac hi ziţii Publice şi Invest i ţii ;
• Avizul Comisiei pentru Act ivităţi Economice ş i Financiare ş i al Comisiei Juridice

şi

de

Disciplină ;

• Avizu l Comisiei pentru Agri cult ură şi Mediu;
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriulu i şi de Urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi comp letări l e
ulterioare, şi ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind fi nanţele publice locale, cu
modifică ril e şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr.
215/2001 a ad ministraţi ei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliu/local al oraşului Buftea

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă documentaţia Proiect tehnic - "Realizarea amenajării spaţi il or
aferente clădirii prel uată de la OMV Petrom, în Centru mu ltifuncţional pentru copii",
beneficiar Oraşul Buftea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta h otă râre .
Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului o raşu l ui Buftea, serviciilor
de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi In stituţiei Prefectului judeţului Ilfov.
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