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HOTĂRÂREA NR. 25 
Din 29 Ianuarie 2021 

privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea - Consiliul local Buftea şi Spitalul de 
Obstetrică Ginecologie 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 Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Adresa nr. 452/22.01 .2021 a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr.1521 /25.01 .2021; 
• Ordinul comun nr. 2171 /181 /M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind 

autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19; 
• Hotărârea Guvernului României nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020 privind 

aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7), lit. c), lit. h), 

alin. (9) lit. a) 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 a Guvernului nr. 57 /2019, 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă încheierea unui protocol între Oraşul Buftea - Consiliul local Buftea 
şi Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, prevăzut în Anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se împuterniceşte Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea să semneze 
protocolul de colaborare, să dispună măsurile necesare şi să semneze documentele cu 
implicaţie ce se vor încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Spitalului de Obstetrică 
Ginecologie Buftea şi Jnstituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

HAELA 


