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HOTARAREA NR.69 
din 31 iulie 2012 

privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 37/29.03.2012 de aprobare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al cimitirului orăşenesc Buftea 

Având În vedere: 
• Adresa nr. 6296/DP/11.07.2012 de la Prefectura Judeţulu i Ilfov; 
• Directiva 2006/123CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind servici il~ in cadrul pieţei interne; 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de ~pecialitate al Serviciului Administrativ,Sala de sport, Club sportiv, ANL, Cimitir ; 
• Regulamentlil privind administrarea cimitirelor şi crematoriilor localitaţilor publicat în B.O. 
67/1983; 
• Cap. X din Norma de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viaţa al populaţiei aprobata 
prin Ordinul nr. 536/1997; 
• Prevederile art.22 alin.3) lit.b, art.58 lit.b din Regulamentul cadru de organizare şi functionare 
a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin 
H.G.R. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplina; 
• H.C.L. nr. 37/29.03.2012 de aprobare a Regulamentului de organizare ş i funcţionare al 
cimitirului oraşenesc Buftea 
• Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 

În temeiul art. 36 alin. (1), lit. d), alin.(6) lit.a), pct.19 şi alin. (9) şi ale art. 45 alin. (1), din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republ icată; 

Consiliu/local Buftea 
HOTARAŞTE: 

Art. 1. Se aproba modificarea Anexei nr. 11a H.C.L. nr.37/ 29.03.2012 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirului administrat de Consiliul local al 
oraşului Buftea,conform Anexei nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotarâri se încredinţeaza Serviciul 
Administrativ, Sala de sport, CI . cyijf~~L, Cimit!r. . ~ . ~ 
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