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HOTĂRÂREA NR. 94 
din 30 mai 2019 

privind prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al 
oraşului Buftea şi Baroul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
■ Raportul comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public şi Privat şi Serviciul 

Juridic şi Autoritate Tutelară; 
■ Adresa Baroului Ilfov nr.147 /2019 înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

9241/2019; 
■ Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013 privind aprobarea Protocolului de 

Colaborare între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov; 
■ Hotărârile Consiliului Local Buftea nr. 59/25.04.2018, nr.48/13.04.2017, nr. 

28/31.03.2016, nr. 22/24.02.2015, nr. 26/27.02.2014 privind aprobarea prelungirii duratei 
Protocolului de colaborare între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov; 

• Prevederile Capitolului III, art. (3) din protocolul încheiat între Consiliul local al 
oraşului Buftea şi Baroul Ilfov, modificat prin actele adiţionale nr.1-5; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei de Urbanism si Amenajare a Teritoriului; 

În conformitate cu prevederfre Ordonanţei de Urgenţă nr. 51 /2008 privind ajutorul 
public judiciar în materie civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 
alin. (1), alin. (2), alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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, 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a duratei protocolului 
încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local Buftea nr. 8/2013, conform art. (3) din protocol. 

Art.2. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate 
pentru semnarea actului adiţional. 

Art.3. - Primarul Oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate şi S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
~•-za, Buftea, serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire, 

Admin Cons S.R.L şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Ă 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 


