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HOTĂRÂRE N R. 65 
din 31 Iulie 2012 

privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de administrare al 
asocierii încheiată între Consiliul Local al oraşului Buftea şi S.C.Grădiniţa 

cu Program Prelungit şi Semi Internat Panda S.R.L. 
/ 

Având ip vedere: 
• Expunefea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al serviciului juridic ; 
• Prevederile art.12.2 şi art.13.(1) din Contractul de Asociere nr.208/02.08.2005; 
• Adresa nr.120/28.03.2008 a S.C. Quadrant International S.R.L. ; 
• Adresa nr.22971 /08.12.2008 a primariei oraşului Buftea; 
• Adresa nr.42/27.05.2010 a Consiliului local Buftea; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplina; 
• Avizul comisiei pentru învaţamânt, sănătate, familie; 
Tinând cont de prevederile art. 36 alin.(1 ),alin.(2) lit.d., alin.(6) pct 1 ,alin. (9) şi ale art. 45 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se desemneaza membru în Consiliul de Administraţie al asocierii încheiată 
între Consiliul Local al oraşului Buftea şi S . C.Gradiniţa cu Program Prelungit şi Semi 
Internat Panda S.R.L., doamna Marin Doiniţa ·consilier local al oraşului Buftea. 
Membru de rezervă: Domnul consilier Topai Emilian. 

Art. 2. In caz de revocare al membrului desemnat în consiliul de administraţie al 
asocierii sau în cazul în care acesta se află în incapacitate de exercitare a atribuţiilor ce îi 
revin (demisie, boală, deces, etc.), pentru o perioadă de cel puţin două luni, membrul de 
rezervă va întregi consiliul de administraţie al asocierii. 

Art.3. Cu data prezentei hotarâri îşi încetează aplicabilitatea orice alte dispozitii 
contrare. 



Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de 
specialitate,d.nei Marin Doinita d.lui Topai Emilian, S.C.Gradinita cu Program Prelungit şi 
Semi Internat Panda S.R.L. , în vederea aducerii la îndeplinire şi Institutiei Prefectului 
judetului Ilfov. 

Contrasemnează 

~ 
ŞTEFAN ALINA 
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