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HOTĂRÂREA NR. 69 
Din 29 Iunie 2015 

privind aprobarea participării consilierilor locali ai oraşului Buftea la cursuri 
de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate 

de către instituţii specializate 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe ·· Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Juridic şi Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
• Prevederile art. 41 şi 51 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 
• Prevederile art. 64 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 63/31 iulie 
2012; 

• În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea ; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă participarea consilierilor locali ai oraşului Buftea, la cursuri de 
pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în 
decursul mandatului. 

Art.2. Participarea la cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare 
profesională se face în baza cererii formulate de consilierul local în cauză, aprobată de 
ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale. 

Art.3. Primarul, prin direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 
Oraşului Buftea, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 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 speciali_!?te şi Instituţiei Prefectului judeţul Ilfov. 
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Contrasemnează, 

SECRETAR, 
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