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HOTĂRÂREA NR.99
Din 30 August 2013
privind aprobarea documentaţiei tehnice Proiect tehnic "Centru
Rez idenţial pentru Tinerii din Centre de Plasament ş i Cantin ă Socia l ă",
Oraşu l Buftea, Judeţul Ilfov
Consiliul local al oraşului Buftea,

•
•
•

Având În vedere:
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
Raportul de specialitate al Serviciului Achiz iţii Publice şi Investiţii ;
Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juric;lice

şi

de

Disciplină ;

Avizul Comisiei pentru Ag ri cu ltură şi Med iu ş i Avizul Comisiei pentru Amenajarea
Teritoriului ş i de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d) din Legea
nr. 215/2001 a adm in istraţ i ei publice locale, republicată , cu mod ifi cările ş i completări l e
ulterioare şi ale art. 44 alin . (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţe l e publice locale, cu
m odifi căril e ş i completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 11 5 alin. (1) lit. (b) din Legea nr.
215/2001 a adm inistra ţi ei publice locale, repub licată , cu modificările şi comp letări l e
ulterioare,
•

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se ap robă documentaţia tehnică Proiect tehnic "Centru Rezidenţial pentru
Tinerii din Centre de Plasament şi Cantină Socială", Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov,
beneficiar O raşu l Buftea, conform anexei care face parte integra ntă din prezenta h otărâ re .
Art. 2. Secretarul oraş ului Buftea va asigura ad ucerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei h otă râri şi com unicarea acesteia Primarului oraşu lui Buftea, serviciilor
de specialitate în vederea aduce rii la îndeplinire şi In stituţi ei Prefectului judeţului Ilfov.
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