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HOTĂRÂREA NR. 159 
din 26 noiembrie 2021 

privind organizarea Pomului de Crăciun 2021 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
, Referatul de aprobare prezentat de Primarul oraşului Buftea, domnul Pistol 

Gheorghe; 
,Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Resurse Umane şi 

Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate; 
, Hotărârea Consiliului local nr. 141 /08.12.2020 privind aprobarea programului de 

activităţi cultural - artistice şi educative al Centrului Cultural Buftea, pentru anul 2021; 
,Avizul Comisiei Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară ; 
, Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie ; 
, Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială ; 
• Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement ; 
■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) din Codul administrativ aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale ; 

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. ( 1) Se aprobă organizarea Pomului de Crăciun de către Centrul Cultural 
Buftea şi achiziţionarea cadourilor ce urmează a fi dăruite copiilor şcolari şi preşcolari de 
pe raza oraşului Buftea, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021. 

(2) Cheltuielile pentru achiziţionarea cadourilor se suportă din bugetul Centrului 
Cultural Buftea. 

(3) În funcţie de evoluţia situaţiei generată de pandemia Covid-19, darurile vor fi 
distribuite copiilor cu respectarea măsurilor de protecţie adoptate de autorităţi pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei. 

Art. 2. - Primarul Oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate şi Centrul Cultural 
Buftea vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art. 3. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate, Centrului Cultural Buftea şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 
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Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




