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HOTĂRÂREA NR.201 
din 28 noiembrie 2018 

---------
privind modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru închirierea bunurilor imobile 

terenuri şi construcţii, proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Hotărârea Consiliului Local nr.7 /29.01.2010, privind aprobarea Regulamentului privind 

procedura de închiriere a bunurilor imobile terenuri şi construcţii, proprietate publică şi privată a 
oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului local al oraşului Buftea; 

•Hotărârile Consiliului Local nr. 89/08.11.2010, nr.108 /26.10.2012, nr.15/26.02. 2013, nr. 
93/31.10.2014, nr.20/29 .02.2016 şi nr.55/23 .05.2017 prin care a fost modificată/actualizată 
componenţa comisiei de închiriere a bunurilor imobile terenuri şi construcţii, proprietate publică 
şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea; 

• Prevederile Legii nr. 24/2000 (r), privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. (c) coroborat cu alin. (5) lit. 

(a) şi lit.(b), alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE 

Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, comisia de licitaţie pentru închirierea 
bunurilor imobile terenuri şi construcţii, proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, 
constituită potrivit art. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr.7 /29.01.2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, va avea următoarea componenţă: 

1.Anghel Liliana Mihaela - Secretar oraşul Buftea; 
2. Niţă Ionica - Şef Serviciu lntreţinere Domeniul Public, Privat, Iluminat Public, Spaţii 

Verzi, Mecanizare şi Administrativ; 
3. Popescu Flavius - Cosmin - Serviciul Achiziţii Publice Investiţii, Informatică, Proiecte cu 

Finanţare Internaţională; 
4. Gheorghe Iuliana -Camelia - Şef Serviciu Juridic şi Autoritate Tutelară; 
5.Manea Adrian - Birou Impozite şi Taxe Locale. 

Membri de rezervă: 
- Drăghici Cristina-Angela - Şef Birou Buget Finanţe, Financiar, Contabilitate, 

Contabilitatea Veniturilor; 
- Păun Florina - inspector Compartiment Domeniu Public şi Privat, Comercial; 
- Burtescu Robert - inspector Biroul Impozite şi Taxe ½.ocale; 
- Neagu Corina-Florentina- administrator, Serviciul lntreţinere Domeniul Public, Privat, 

Iluminat Public, Spaţii Verzi, Mecanizare şi Administrativ; 
- Barbarie Emanuel - consilier juridic. 



Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.7 /29.01.2010, rămân 
neschimbate. 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, 
membrilor comisiei în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL~N.A -.. M~AEL~ 
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