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HOTĂRÂR EA NR. 8
Din 31 Ianuarie 2013
privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul loca l al
oraşului Buftea ş i Baroul llfov
Consiliu/local al oraşului Buftea,
Având În vedere:

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Prim aru l oraş u lui Buftea ;
• Raportul Compartimentului Domeniul Public ş i Privat,Comercial;
• Avizu l Comisiei de Urban ism ş i Amenajare a Teritoriului ;
• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disciplină ;
• Adresa nr. 335/15.10.2012 a Uniunii N aţio n a le a Barourilor din România - Baroul
Ilfov, înreg i strată al registratura primăriei oraşului Buftea cu nr. 127 49/22 .10.2012 ;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.51 /2008 privind ajutorul
public judiciar în materie civil ă, cu m od ificările ş i co mp letări le ulterioare, ale art. 36 alin .(1),
alin . (2), alin . (6) din Legea nr. 215/200 1 actualizată privind administraţi a pub li că l oca l ă ,
republicată , comp l etată şi modificată ,

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 2 15/2001 , republicată , privind
ulterioare;

adm inistraţia publică locală , cu modifică rile şi comp letă ri le

HOTĂRĂ ŞTE
Protocolul de Colaborare între Consiliul local al o raşu l ui Buftea
şi Baroul Ilfov, în vederea asigură rii asistenţei judiciare sub forma ajutorului public judiciar
cetăţe nilor din oraşu l Buftea, în limitele cadrulu i legal stabilit prin O.U.G. nr.51/2008,
cup rins în anexa care face parte integra ntă din prezenta h otărâre .
Art. 2. Protoco lul se încheie pe o perioadă de 1 an şi va intra în vigoare la data
se mnării sale.
Art. 3 Se împuterniceşte domnul primar al oraşului Buftea să semneze Protocolul
de colaborare.
Art. 4 Se desemnează doamna lstrate Florina din partea Primăriei oraşulu i Buftea
pentru a urmări îndeplinirea ob li gaţiil or ce revin părţilor din prezentul Protocol.
Art. 5. Primarul Oraşului Buftea , prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire
prezenta hotă râre.
Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura com unicarea prezentei hotărâri
primarului oraşului Buftea, persoanelor împuternicite în acest sens ş i serviciilor de
specialitate pentru aducerea la îndeplinire , Baroului Ilfov şi I nstituţiei Prefectului judeţului
Ilfov.

Art. 1. Se

aprobă

Contrasemnează,

