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HOTĂRÂREA NR. 141 
din 08 decembrie 2020 

privind aprobarea programului de activităţi cultural • artistice şi educative pentru anul 
2021, propus de Centrul Cultural Buftea 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Biroul Financiar Contabil şi Serviciul Juridic 

şi Autoritate Tutelară; 
• Adresa Centrului Cultural Buftea nr. 836/13.10.2020, înregistrată la Primăria oraşului 

Buftea cu nr. 21285/14.10.2020, prin care propune spre aprobare proiectul de 
activităţi culturale pentru anul 2021; 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Buftea, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 21 /26.02.2013; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea nr. 2,6, 7; 
În conformitate cu: 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, instituţiile publice de cultură; 

■ Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

■ Prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2), lit. (d) coroborat cu alin. (7) lit. a), d) şie), ale 
alin. (14) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. · Se aprobă programul de activităţi cultural - artistice şi educative pentru anul 
2021, propus de Centrul Cultural Buftea, instituţie publică cu personalitate juridică în 
subordinea Consiliului local Buftea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate şi directorul Centrului 
Cultural Buftea, prin serviciile de specialitate din cadrul Centrului Cultural Buftea, vor 
asigura ducerea 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, Centrului 
Cultural Buftea în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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