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HOTĂRÂREA NR. 27 
din 26 februarie 2021 

pentru modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr_ 259/23.12.2019 privind 
stabilirea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de 

către autoritatea publică locală a oraşului Buftea/instituţiile din subordine 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile 

de Transport Public Local din cadrul Primăriei Oraşului Buftea; 
• Procesul-verbal de predare-preluare nr. 41804/ 18.11.2020, încheiat între 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I. 5. C. şi Primăria oraşului Buftea privind transferul fără 
plată de la Inspectoratul de Stat în Construcţii la Primăria oraşului Buftea a mijlocului fix 
autoutilitară marca Mitshubishi L200, cu număr de înmatriculare HD-15-YGS şi serie şasiu 
MMBJNKB407D136858; 

• Procesul verbal nr. 13024/30.06.2020 de predare-primire a unui autoturism Dacia 
Logan MCV cu număr de înmatriculare IF-83-POB necesar desfăşurării activităţii în cadrul 
Serviciului pentru gestionarea Câinilor fără Stăpân; 

• Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
1332/2010 privind Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară; 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (31) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.105 alin.1 ), art.106 
alin.1 ), 3), art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (7) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

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. - Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 259/23.12.2019 
privind stabilirea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de 
către autoritatea publică locală a oraşului Buftea pentru activitatea proprie/instituţiile din 
subordine, după cum urmează: 



a) Se completează Anexa la H.C.L. nr. 259/23.12.2019 cu poziţia nr. 15 reprezentând 
autoutilitară marca Mitshubishi L200, cu număr de înmatriculare IF-12-NJF (HD-15-
YGS la data transferului fără plată) şi serie şasiu MMBJNKB407D136858, ce va fi 
utilizată la Serviciul Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân; 

b) Se modifică poziţia nr. 9 din Anexă, în sensul transferului autoturismului Dacia 
Logan MCV cu număr de înmatriculare IF-83-POB, de la Serviciul Poliţia Locală la 
Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, conform Procesului verbal de 
predare-primire nr. 13024/30.06.2020 

Art.2. · Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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