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HOTĂRÂREA NR. 127 
Din 20 noiembrie 2020 

privind alegerea viceprimarului oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere 
• Prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Ilfov nr. 620/06.11.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al 
oraşului Buftea, judeţul Ilfov, înregistrat la Consiliul local cu nr. 222/06.11.2020; 

• Încheierea nr. 13169/2020 a Judecătoriei Buftea prin care au fost 
validate/invalidate mandatele de consilier local al oraşului Buftea; 

■ Încheierea nr. 14362/05.11.2020 a Judecătoriei Buftea prin care au fost validate 
mandatele de consilier local al oraşului Buftea pe locurile rămase vacante de 
consilier în Consiliul local al oraşului Buftea; 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

■ Rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal; 
În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2), alin. (3) din Codul administrativ 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (3) lit. b), art.139, ale art.196 alin. (1) lit. 
a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. · Se alege domnul consilier local Vaida Gheorghe Alexandru, în funcţia de 
viceprimar al oraşului Buftea. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi 
păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui 
statut. 

Art. 2. · Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului 
consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de 
expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără 
vreo altă formalitate. 

Art. 3. · Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia domnului Vaida Gheorghe Alexandru, 
serviciilor de specia1;itat tffi:tituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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