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HOTĂRÂREA NR. 65 
Din 23 mai 2017 

privind acordarea de stimulente financiare elevilor clasei a VIII-a din oraşul Buftea care au 
obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare în anul 2017 

Consiliul local al oraşului Buftea 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Serviciul Juridic şi 

Autoritate Tutelară; 
• Adresa Şcolii Gimnaziale nr. 2 Buftea, înregistrată la Consiliul local al oraşului Buftea 

cu nr.126/2017; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de 
Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în cuantum de 1200 lei, elevilor 
clasei a VIII-a, a Şcolii Gimnaziale nr. 2 Buftea, prevăzuţi în anexa care face parte din 
prezenta hotărâre, care au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare în anul 2017. 

Art.2. - Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 se alocă 
din bugetul local al oraşului Buftea, aprobat pentru anul 2017. 

Art.3. - Primarul oraşului Buftea prin Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea 
Veniturilor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

Primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Şcolii 
Gimnaziale nr. 2 Buftea, Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov şi va fi publicată prin afişare la 
sediul Consiliului local. 
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Nr. Numele şi 
Crt. Prenumele 

Elevului 

Achim 
1. Alexandra 

Stanciu 
2. Ileana 

BOC 

Anexă la Hotărârea Consiliului local nr.65/23.05.2017 

Unitatea de 
învăţământ/clasa 

Şcoala Gimnazială 

nr. 2 Buftea 
Clasa a -VIII- a 

Şcoala Gimnazială 
nr. 2 Buftea 

Clasa a -VIII -a 

Concurs/Premiul Cuantum 
stimulent 

- Olimpiada naţională de 

geografie, Oradea 19-24 aprilie 

2017 

- Concursul naţional 

transcu rricu Iar de lectură şi 1200 lei 

interpretare „Ionel 

Teodoreanu" - ediţia a XII a -

laşi, 19-21 mai 2017. 

- Olimpiada naţională de 
geografie, Oradea 19-24 aprilie 
2017 
- Concursul naţional 

transcu rricu Iar de lectură şi 
1200 lei 

interpretare „Ionel 

Teodoreanu" -ediţia a XII a -

laşi, 19-21 mai 2017. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL~Lif.NA - ~l'HAELA 
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