
Piaţa 

HOTĂRÂREA NR. 105 
din 30 mai 2019 

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 de Compartimentul Domeniul Public, Privat, 

Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi Direcţia Economică; 
■ Adresa Asociaţiei Pegas Triatlon Club, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

6317 /2019 şi acordul Consiliului local al oraşului Buftea, exprimat în cadrul şedinţei 
din data de 24.04.2019 prin adresa nr. 131/2019; 

■ Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 61 /24.04.2019 privind aprobarea bugetului 
general al Oraşului Buftea pentru anul 2019; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
.. Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Social- Culturale; 
■ f vizul Comisiei pentru Copii, Tineret, Sport şi Turism; 

ln conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69 /2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10, 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 Festivalului 
Multisport în perioada 22-23 iunie 2019, în oraşul Buftea care cuprinde următoarele 
concursuri sportive Pegas Duatlon Buftea, a -VI - a ediţie, Pegas Semi maraton Buftea, a 
III- a ediţie, Pegas Triatlon Buftea (Campionatul Naţional de Triatlon Sprint), a -VI - a 
ediţie, erosul Copiilor Buftea, a -VI - a ediţie. 

Art.2. (1) Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 45.000 lei, prevăzută 
în Hotărârea Consiliului local privind aprobarea bugetului general al oraşului Buftea 
pentru anul 2019, reprezentând contribuţia oraşului Buftea în vederea susţinerii 
financiare a acţiunilor necesare desfăşurării evenimentelor/ concursurilor sportive 
prevăzute la art. 1. 

(2) - În termen de 30 de zile de la încheierea evenimentelor Asociaţia Pegas 
Triatlon Club va transmite Biroului Buget, Finanţe, Financiar, Contabilitate, 
Contabilitatea Veniturilor din cadrul Primăriei oraşului Buftea un raport privind utilizarea 
sumei primite, însoţit 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. 

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 LILIAN.~A - Ml . AELA O(a~ 
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