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HOTĂRÂREA NR. 155 
din 08 decembrie 2020 

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al oraşului Buftea care 
vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale oraşul Buftea 

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 Resurse Umane; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Prevederile art. 127, art. 129 alin. (1 ), alin. (2), lit. a), ale Titlului VII Alte dispoziţii 

aplicabile administraţiei publice locale, Capitolul I din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 
actelor normative, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

• Legea nr. 52/2003 privind transparenta în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 485 alin. (5), alin. (10), si ale art.11 alin. (4) lit. 
e) din Anexa 6 la Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale oraşul Buftea, se 
desemnează următorii consilieri locali: 

Membri titulari: 
- Vaida Gheorghe -Alexandru, Viceprimar oraşul Buftea; 
- Romanescu Constantin, consilier local al oraşului Buftea; 

Membrii de rezervă: 
- Suliman Liliana - Carmen · consilier local al oraşului Buftea 
- Măcelaru Andreea - Corina - Luciana - consilier local al oraşului Buftea 

Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul oraşului Buftea prin Compartimentul Resurse Umane şi consilierii locali desemnaţi 
la art. 1. 



Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, persoanelor nominalizate la art.1 în vederea ducerii la îndeplinire 
şi Instituţiei Prefectului judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - HAELA 
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