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HOTĂRÂREA NR. 236 
din 22 noiembrie 2019 

privind acordarea de premii elevilor/sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la 
concursuri interne/internaţionale precum şi cadrelor didactice/antrenorilor care i-au 

pregătit pe aceştia 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Biroul Buget Finanţe şi Serviciul Juridic şi 

Autoritate Tutelară; 
• Cererile înregistrate la Primăria oraşului Buftea formulate de părinţii sportivilor/ 

elevilor care au obţinut rezultate deosebite la competiţii sportive, precum şi ale 
profesorilor/ coordonatorilor/ antrenorilor care i-au pregătit pentru acordarea de 
premii; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 61 /24.04.2019 privind aprobarea bugetului general la 
oraşului Buftea pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 153 /26. 07. 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
susţinerea elevilor /tinerilor /sportivilor bufteni care au obţinut rezultate deosebite la 
concursuri/ competiţii interne /internaţionale; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Comisia Pentru Copii, Tineret, Sport Si Turism; 

În conformitate cu prevederile Legi/ nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.129 alin. (1), alin. (14) din Codul dministrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196, alin. (1 ), lit. (a) din din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă acordarea de premii din bugetul local al oraşului Buftea pe anul 
2019, elevilor/ sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri 
interne/internaţionale precum şi cadrelor didactice/profesorilor coordonatori /antrenorilor 
care i-au pregătit pe aceştia, prevăzuţi în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Primarul oraşului Buftea prin Biroul Buget Finanţe, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, persoane ~ · eresate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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