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HOTĂRÂREA NR. 164 
din 26 noiembrie 2021 

privind încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea - Consiliul local Buftea şi 
Asociaţia CSR NEST 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe - Alexandru, 

viceprimarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 

Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu locativ, Autorizaţii şi Avize; 
• Adresa Asociaţiei CSR NET înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

21912/02.11.2021; 
• Acordul Consiliului local al oraşului Buftea exprimat în cadrul şedinţei din data de 

31.08.2021 prin adresa nr.15658/03.09.2021; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, c), e) alin. (9) lit. a) din Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

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. 57 /2019, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - ( 1) Se aprobă încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea - Consiliul local 
Buftea şi Asociaţia CSR NEST, având ca obiect punerea la dispoziţie a unei suprafeţe de teren 
de 400 mp, situată în oraş Buftea, str. Liceului, nr. 5, judeţ Ilfov, în incinta imobilului cu nr. 
cadastral 2026 - Liceul Tehnologic Barbu A. Stirbey, în vederea amenajării unei grădini 
pedagogice, obiectiv în cadrul proiectului „VERDE CITADIN", implementat de Asociaţia CSR 
NEST. 

(2) Termenul de valabilitate al parteneriatului este până la finalizarea proiectului, 
respectiv 30.05.2022, cu posibilitate de prelungire. 

Art.2. - Se împuterniceşte Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea să semneze acordul 
de parteneriat, să dispună măsurile necesare şi să semneze documentele cu implicaţie ce se 
vor încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Asociaţiei CSR NEST şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

MĂCEL 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




