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HOTĂRÂREA NR. 76
Din 29 Iunie 2015
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 17130.01.2015 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Sălii de sport din oraşul Buftea

Consiliul local al

oraşului

Buftea,

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat;
• Adresa lnstitutiei Prefectului - Judelui Ilfov nr.1434/29.05.2015, înregistrată la
Primăria oraşului Buftea cu nr.10506/03.06.2015, prin care solicită modificarea
punctelor c) şi d) ale art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii
de sport din oraşul Buftea aprobat prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr.
17/30.01.2015;
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local: Comisia Juridică şi de
Disciplină; Comisia pentru Copii,Tineret, Sport şi Turism, Comisia pentru
Agricultură şi Mediu, Comisia pentru Activităţi Economice şi Financiare, Comisia
pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
ln conformitate cu prevederile art. 20 din Secţiunea 2, Cap. IV- Directiva
2006/123/CE a Par/amentului European şi a Consiliului din 12 decembr"1e 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne şi ale art. 36 alin. (1), alin. (2) Iii. (c) alin. (9) din Legea
nr. 2! 5/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ln temeiul art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Buftea
nr. 17/30.01.2015, după cum urmează:
Articolu/ 14 din Anexa - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din
oraşul Buftea, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14. Sala de sport poate fi utilizată, conform orarului de funcţionare, pentru
desfăşurarea activităţi/or sportive de către următoarele categorii de persoane:
a) preşcolarii şi elevii din sistemul de învăţământ şi de educaţie, conform unui
orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii sportive şcolare de
interes local, judeţean, naţional sau internaţional;
b) sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate;
c) alte persoane fizice/juridice, asociaţii nonguvernamentale."

(2) Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.17/30.01.2015, se
cu prevederile prezentei hotătâri.

modifică şi

se

completează

Art.2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate, S.C.Buftea Admin Cons S.R.L. în vederea aducerii la
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.

Contrasemnează,

SECRETAR,
ANGHEL LILIANA - MIHAELA
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