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HOTĂRÂREA NR. 196 
din 30 septembrie 2019 

privind încheierea unui parteneriat între Centrul Cultural Buftea- instituţie publică în 
subordinea Consiliului local al oraşului Buftea şi Parohia Sf. Cuv. Parascheva din Buftea 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de viceprimarul oraşului Buftea, domnul Vaida 

Gheorghe - Alexandru; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 

Biroul Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
11 Avizul Comisiei pentru Activităti Social - Culturale si Culte; 

În conformitate cu prevederile: ' ' 
11 Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a centrului cultural aprobat prin 

Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a 
aşezămintelor culturale; 

■ Art.1 O, art.11 din Regulamentul Centrului Cultural Buftea aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local nr.21 /26.02.2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului 
Cultural Buftea, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local Buftea; 

■ Art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea aşezămintelor culturale ; 

" Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
• Art. 129 alin. (2) lit.(d), alin.(7) lit.(a), lit.(d), lit. (p), alin.(8) lit. (a) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă încheierea unui parteneriat între Centrul Cultural Buftea - instituţie 
publică în subordinea Consiliului local al oraşului Buftea şi Parohia Sf. Cuv. Parascheva din Buftea, 
prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Programul de activităţi cultural - artistice şi educative pentru anul 2019 pentru 
Centrul Cultural Buftea aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.196/28.11.2018 se 
completează cu Proiectul aprobat în acordul de parteneriat, prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. ~ Primarul Oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate şi Directorul Centrului 
Cultural Buftea vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 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, 

şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 


