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HOTĂRÂREA NR. 189 
Din 30 septembrie 2019 

--------
privind încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea prin Consiliul local -

Centrul Cultural Buftea şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară 

şi Biroul Financiar Contabil; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Social - Culturale şi Culte; 
• Avizul Comisiei pentru Copii, Tineret, Sport şi Turism; 
■ Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. e) coroborate cu ale 

alin. (7) lit. d), lit. p) alin. (9) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57 /2019, ale Legii nr. 136/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea 

evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, ale art. 4 alin. (2) lit. 
a) şi alin. 3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea aşezămintelor culturale şi ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea prin 
Consiliul local - Centrul Cultural Buftea şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, în scopul realizării în comun a evenimentului 
cultural dedicat „Zilei Nationale" a României - 1 Decembrie 2019, conform anexei care 
face parte din prezenta ho'tărâre. 

Art.2. - Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea şi directorul Centrului Cultural 
Buftea să semneze acordul de colaborare încheiat ca urmare a prevederilor prezentei 
hotărâri. 



Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire şi 

Instituţiei Prefectului -Judeţul Ilfov. 
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