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HOTĂRÂREA NR.141 
din 31 iulie 2018 

privind actualizarea regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

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

Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Direcţia Economică;
• Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 961/2018, înregistrată la Primăria oraşului

Buftea cu nr. 5711 /2018, prin care solicită modificarea Regulamentului de
administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea;

• Hotărârea Consiliului local nr.18/30.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de
administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea;

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Financiare şi Economice;
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului si de Urbanism;

În conformitate cu prevederile:
• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice, cu modificările şi completările ulterioare,
• Art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
• Legii nr. 227 /2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi

completările ulterioare;
• Art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c), lit. (d), alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

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

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. - Se aprobă actualizarea Regulamentutu; de adm;n;strare a parcărUor pubUce
d;n oraşul Buftea, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local nr.18/30.01.2015. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire 
şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - Ml�ELA 
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