
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: cont ftea .ro 

HOTĂRÂREA NR. 87 
din 30 iunie 2021 

privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

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

Direcţia Economică; 
■ Hotărârea Consiliului Local nr. 72/26.05.2021 privind aprobarea bugetului general al 

oraşului Buftea pentru anul 2021; 
■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară ; 
■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte ; 
• Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement ; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. (e), alin. (9) lit. (a) 
din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă încheierea unui protocol între Oraşul Buftea - Consiliul local şi 
Asociaţia Columbofilă Buftea pentru promovarea şi dezvoltarea practicării sportului 
columbofil, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei, prevăzută 
în Hotărârea Consiliului local privind aprobarea bugetului general al oraşului Buftea pentru 
anul 2021, în vederea susţinerii financiare a acţiunilor în cadrul colaborării. 

(2) - Asociaţia Columbofilă Buftea va transmite Biroului Financiar Contabil din cadrul 
Primăriei oraşului Buftea un raport privind utilizarea sumelor primite, însoţit de documente 
justificative, la terminarea sezonului competiţional sportive anual. 

Art.3. - Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate, să 
semneze protocolul încheiat ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri primarului oraşului Buftea şi serviciilor de specialitate pentru ducerea la 
îndeplinire, Asociaţiei Columbofile Buftea şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov . 
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Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHE~t;A 


