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HOTĂRÂREA NR.81
Din 31 Iulie 2013
privind modificarea componenţei unor comisii stabilite prin
Hotărâri ale Consiliului local al oraşului Buftea
oraşului

Consiliul local al

Buftea

A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ;
• Dispoziţia primarului oraşului Buftea nr. 185/27.06.2013 privind numirea doamnei Ana
- Isabela Earamazu în funcţia publică de secretar al oraşului Buftea;
• Hotărârea Consiliului local nr.125 /29.11.2012 privind aprobarea componenţei comisiei
de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 16/26.02.2013 privind aprobarea componenţe i comisiei
locale de ordine publică din oraşul Buftea;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin . (9) din Legea admin istraţiei
publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin „ (1) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) 'dir) Legea administraţie i publice
locale nr. 215/2001, republi cată, cu modifi că rile şi comp l etări l e ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se modifică art.1 din Hotărâ rea Consiliului local nr. 125/29.11.2012 privind
aprobarea compone nţei comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,
în sensul înlocuirii doamnei Ştefan Alina cu doamna Ana - Isabela Earamazu.
Art. 2. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 16/26.02.2013 privind
aprobarea componenţe i comisiei locale de ordine publică din oraşul Buftea, în sensul
înlocuirii doamnei Gheorghe Iuliana - Camelia cu doamna Ana - Isabela Earamazu .
. Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi com unicarea acesteia, prima ru lui oraşu l u i Buftea,
serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire , doamnei Gheorghe Iuliana Camelia , doam ~
ni
lsahela Earamazu şi lnstitutiei Prefectului 1·udetului Ilfov.
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