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HOTĂRÂREA NR. 112 
din 31 august 2017 

privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 1 O la evaluarea naţională 
iunie - iulie 2017 şi elevilor premiaţi la competiţiile sportive 

Consiliul local al oraşului Buftea 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea 

Veniturilor şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; ' 
• Adresa nr. 1446/04.08.2017 a Şcolii Gimnaziale nr. 2 Buftea, înregistrată la Primăria oraşului 

Buftea cu nr.16198/2017; 
• Adresa nr.1702/07.08.2017, a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Buftea, înregistrată la Primăria oraşului 

Buftea cu nr.16355/07.08.2017; • 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1 /2011 a educaţiei 
naţionale, ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din 
învăţământul preuniversitar şi ale Legii nr. 69 /2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115, alin. (1 ), lit. (b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare din bugetul local al oraşului Buftea, 
elevilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională iunie - iulie 2017, şi elevilor premiaţi la 
competiţiile sportive, prevăzuţi în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Primarul oraşului Buftea prin Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea 
Veniturilor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, primarului 
Oraşului Buftea, unităţilor de învăţământ, Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov şi va fi publicată 

prin afişare Consiliului local. 

p 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 


