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HOTĂRÂREA NR. 259 
din 23 decembrie 2019 

privind stabilirea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor 
specifice de către autoritatea publică locală a oraşului Buftea/instituţiile din 

subordine 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile 

de Transport Public Local din cadrul Primăriei Oraşului Buftea; 
• Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
1332/2010 privind Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (31) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.105 alin.1 ), art.106 
alin.1 ), 3), art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (7) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57 /2019; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă numărul de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice 
de către autoritatea publică locală a oraşului Buftea pentru activitatea proprie/instituţiile din 
subordine, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHE~N.A - .M1AELA 

(_/7/7 



ANEXA LA H.C.L. NR.259/23.12.2019 

Nr. Autoturism 
crt. 

1. IF-82-XWK Primăria oraş Buftea - activitate proprie 
2. IF-81-XWK Primăria oraş Buftea - activitate proprie 
3. IF-39-KZW Primăria oraş Buftea - activitate proprie 

4. IF-03-POB Primăria oraş Buftea - transport elevi/activ. 
extrascolare 

5. IF-07-KDK 
Primăria oraş Buftea - transport elevi/activ. 
extraşcolare 

6. IF-19-KXW Serviciul Poliţia Locală 
7. IF-01-POB Serviciul Poliţia Locală 
8. IF-81-POB Serviciul Poliţia Locală 
9. IF-83-POB Serviciul Poliţia Locală 
10. IF-84-POB Serviciul Poliţia Locală 
11. IF-05-VLV Serviciul Poliţia Locală 
12. IF-05-VLX Serviciul Gestionarea Câinilor Fără Stăpân 
13. IF-06-CMY Direcţia Asistentă Socială 

14. IF-06-CMX Centrul Cultural Buftea 

•cheltuielile cu carburantul pentru autoturismele din anexă se vor stabili cu 
încadrarea în limita cheltuielilor bugetare aprobate. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MlţlAELA 
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