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HOTĂRÂREA NR.104 
din 31 iulie 2020 

privind asocierea Oraşului Buftea - Consiliul Local Buftea cu Clubul Sportiv Shagya, 
în vederea realizării evenimentului Cupa Shagya - ediţia a-VII-a 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, viceprimarul 
oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 
Compartiment Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
Adresa nr. 782/08.07.2020 a Clubului Sportiv Shagya, înregistrată la Primăria oraşului 
Buftea cu nr. 13718/08.07.2020; 
Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), lit. e) coroborate 

cu ale alin. (7) lit. f), alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. · Se aprobă asocierea Oraşului Buftea · Consiliul Local Buftea cu Clubul Sportiv 
Shagya, în vederea realizării evenimentului Cupa Shagya · ediţia a-VII-a, care se va 
desfăşura în oraşul Buftea, în perioada 14-15 august 2020. 

Art.2. · Se împuternicesc Primarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul aparatului 
de specialitate să semneze contractul de asociere ce se va încheia 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, Clubului 
Sportiv Shagya şi nstituţiei Prefectului · Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL Lt~,A - MIHAELA 

(Semnează Gheorghe Iuliana-Camelia 
cf. Dispoziţiei nr. 329/2020) 


