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HOTĂRÂREA NR. 92 
din 31 iulie 2020 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, 
septembrie 2020 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
, Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
, Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 

, Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurarea a acestora; 

, Hotărârea Consiliului local nr. 47 /30.04.2020 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru lunile mai, iunie şi iulie 2020; 

, Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 
oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/29.07.2016; 

, Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 123 din Codul administrativ 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 Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se alege domnul consilier local Romanescu Constantin preşedinte de 
şedinţă al Consiliului local al oraşului Buftea pentru lunile august, septembrie 2020. 

Art.2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
persoanei desemnate la art.1 şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 
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Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL llll~IHAELA 

(Semnează Gheorg . · na - Camelia 
cf. Dispoziţie nr. 9/2020) 


