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HOTĂRÂREA NR. 61 
Din 23 Mai 2017 

privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea 

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 

Direcţia Economică; 

• Adresa Asociaţiei Columbofile Buftea înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
2121/2017; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 40/13.04.2017 privind aprobarea bugetului general al 
oraşului Buftea pentru anul 2017; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
• În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (î) 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. (1) Se aprobă încheierea unui protocol între Oraşul Buftea - Consiliul local şi 

Asociaţia Columbofilă Buftea pentru promovarea şi dezvoltarea practicării sportului columbofil, 
până la data de 31. î 2.2017, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

(2) Sumele necesare pentru desfăşurarea acţiunilor în cadrul colaborării sunt aprobate 
prin Hotărârea Consiliului local nr. 40/13.04.2017 privind aprobarea bugetului general al 
oraşului Buftea pentru anul 2017. 

(3) Asociaţia Columbofilă Buftea va transmite Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 
oraşului Buftea un raport privind utilizarea sumelor alocate, însoţit de documente justificative, 
până la data de 31.12.2017. 

Art.2. Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate, să 
semneze protocolul încheiat ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri primarului 
oraşului Buftea şi serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire, Asociaţiei 
Columbofile i Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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