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HOTĂRÂREA NR. 152 
din 26 iulie 2019 

privind acordarea de premii elevilor/sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la 
concursuri/festivaluri/ competiţii sportive interne/internaţionale 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun 1ntocmit de Biroul Financiar Contabil şi Serviciul Juridic 

şi Autoritate Tutelară; 
• Cererile 1nregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. nr. 24445/2018, nr. 27469/2018, 

nr. 27819/2018, nr. 3/2019, nr. 471 /2019, nr. 472/2019, nr. 53712019, nr. 538/2019, 
nr. 548/2019, nr. 1014/2019, nr. 1098/2019, nr. 4315/2019, nr. 5133/2019, nr. 
5155/2019, nr. 5224/2019, nr. 5351/2019, nr. 5648/2019, nr. 6536/2019, nr. 
7089/2019, nr. 7590/2019, nr. 7599/2019, nr. 9249/2019, nr. 10042/2019, nr. 
10085/2019, nr. 10233/2019, nr. 10246/2019, nr. 10431/2019, nr. 10463/2019, nr. 
10481/2019, nr. 10554/2019, nr. 11957/2019, nr. 11989/2019, nr. 12022/2019, nr. 
12027/2019, nr. 12044/2019, nr. 12045/2019, nr. 12052/ 2019, nr. 12053/2019, nr. 
13005/2019, nr. 13052/2019, nr.13671 /2019, nr. 13326/2019, nr. 14159/2019, nr. 
14192/18.07.2019, nr. 14215/2019, nr. 14370/2019 şi nr. 14558/2019, formulate de 
părinţii/ antrenorii sportivilor/elevilor, care au obţinut rezultate deosebite la 
competiţii sportive; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 61 /24.04.2019 privind aprobarea bugetului general la 
oraşului Buftea pentru anul 2019; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
, Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
, Comisia Pentru Copii, Tineret, Sport Şi Turism 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.129 alin. (1 ), alin. (14) din Codul dministrativ 
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 din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de premii din bugetul local al oraşului Buftea pe anul 
2019, elevilor/sportivilor din oraşul Buftea, care au obţinut rezultate deosebite la 
concursuri/festivaluri/ corn petiţii sportive interne/ internaţionale, prevăzuţi 1n anexele nr. 1-3 
care fac parte din prezenta hotărâre. 



Art.2. - Primarul oraşului Buftea prin Biroul Buget Finanţe, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGH~NA-
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