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HOTĂRÂREA NR. 34 
Din 26 februarie 2020 

privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, ca serviciu 
public de interes local cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului 

local al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 

Locativ, Autorizaţii şi Avize şi al Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice; 
• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buftea; 

Prevederile art. 3, ale art. 8 din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8, art. 10 şi 
ale art. 19 din Legea nr. 230/2006 a Serviciului de Iluminat Public; 

• Prevederile art. VII din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 /2006; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. lit. a) şi lit. (d), alin. 

(3) lit. e) şi alin. (7) lit. n) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) - Se aprobă înfiinţarea şi organizarea Serviciului de Utilităţi Publice 
Buftea ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului 
local al oraşului Buftea. 

(2) - Sediul Serviciului de Utilităţi Publice Buftea este în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, judeţ Ilfov, Camera 122. 

Art. 2. - Serviciul de Utilităţi Publice Buftea are patrimoniu propriu, funcţionează pe 
baza de gestiune economică şi se bucură de autonomie financiară şi funcţională, este subiect 
juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală şi de cont deschis la 
unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmeşte, în condiţiile legii, 
buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

Art. 3. - Se aprobă structura organizatorică, numărul de posturi şi statul de funcţii al 
Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, prevăzute în Anexele nr.1 şi nr. 2, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 



Art. 4. • În temeiul art. 28 alin. (6) din Legea nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de 
Utilităţi Publice Buftea, în baza căruia acesta se va organiza şi va funcţiona conform Anexei 
nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 5. - Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea, funcţionarea şi exploatarea 
Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, se va realiza din venituri proprii, alocaţii de la bugetul 
local şi din alte surse, care se vor include în bugetul de venituri şi cheltuieli anual al oraşului 
Buftea. 

Art. 6. • Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

Art. 7. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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