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Piaţa

HOTĂRÂREA NR. 117

din 31 august 2017
privind asocierea Oraşului Buftea - Consiliul Local Buftea cu Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia Club Sportiv Shagya, în vederea
realizării „Campionatului Balcanic de Anduranţă Ecvestră" şi a „Concursului Internaţional
de Anduranţă Ecvestră"
,
Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi
Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea Veniturilor;
• Adresele Clubului Sportiv Shagya, înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu
nr.15298/2017 şi nr.16275/2017; •
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Social - Culturale şi Culte;
• Avizul Comisiei pentru Copii, Tineret, Sport şi Turism;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), lit.e) coroborate cu ale
alin. (6) lit. a) pct. 4, 5 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

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

republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. - Se aprobă asocierea Oraşului Buftea - Consiliul Local Buftea cu Unitatea
Administrativ Teritorială Judeţ Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia Club Sportiv Shagya, în
vederea realizării „Campionatului Balcanic de Anduranţă Ecvestră" şi „Concursul Internaţional de
Anduranţă Ecvestră", ce se va desfăşura în perioada 23 -24 septembrie 2017.
Art.2. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea să semneze contractul de asociere ce
se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. - Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri primarului
oraşului Buftea, serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire, Consiliului judeţean
Ilfov, Clubului S_E~ Shagya şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov.
a01\?-'::;~
,~-~----:' :::} _..A1,,, ~

,v.:::,. \ ~
'4ŞED1~TA,

5;/

..

PR WDIN, · ·
~RI . . ·.·
v,,,~.
,V

•S

•

i;~

/<,

.

\.r· ..:,

O':....

. ;
/(·
.,0'-'

O r ~1

,•

t,/

~'7

I

Contrasemnează,

SECRETAR,
ANGH~L
~NA
- IH. AELA

? / ';!,~~:/

..~

