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HOTĂRÂREA NR. 46 
Din 13 Aprilie 2017 

privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia "Pegas Triatlon Club" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit Compartimentul Domeniul Public, Privat şi

Direcţia Economică;
• Adresa Asociaţiei "Pegas Triatlon Club" înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu

nr. 4123/2017;
• Acordul de principiu exprimat de Consiliul local în cadrul şedinţei din data de

31.03.2017, conform adresei nr. 4123/2017;
Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea;
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 O, art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. 
d), lit. e) coroborate cu ale alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă încheierea unui protocol între Oraşul Buftea - prin Consiliul 
local şi Asociaţia "Pegas Triatlon Club", pentru organizarea şi derularea evenimentelor/ 
competiţiilor sportive în oraşul Buftea: Pegas Ouatlon Buftea, ediţia a 4 a - competiţie 
desemnată de Federaţia Naţională de Triatlon să găzduiască în acest an Campionatul 
Sud Est European de Ouatlon, Pegas Triatlon Buftea - ediţia a 4 a şi Semimaratonul 
oraşului Buftea, în scopul susţinerii şi promovării mişcării în aer liber în rândul locuitorilor 
din oraşul Buftea. 

Art.2. (1) - Alocarea sumelor necesare pentru desfăşurarea acţiunilor în cadrul 
colaborării se acordă în limita sumei aprobată în acest sens prin Hotărârea Consiliului 
local privind aprobarea bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2017. 

(2) - În termen de 30 de zile de la încheierea competiţiilor, Asociaţia "Pegas
Triatlon Club" va transmite Direcţiei Economice din cadrul Primăriei oraşului Buftea un 
raport privind utilizarea sumelor alocate, însoţit de documente justificative. 

Art.3. - Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate, să 
semneze protocolul ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
primarului oraşului Buftea şi serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire, 
Asociaţiei Pegas Triatlon Club şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA -,,MIHAELA 
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