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HOTĂRÂREA NR. 127 
Din 31 august 2022 

privind încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea şi Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov 

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 Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
, Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
, Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
, Avizul Comisiei pentru Activităţi Social - Culturale şi Culte; 
, Avizul Comisiei Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
, Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) şi lit. e) coroborate 

cu ale alin. (7) lit. d). lit. c), p), alin. (9) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
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, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea şi Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov în scopul realizării în 
comun a proiectului „ Tabl/ra de sculptură", în perioada 15.09-15. 10.2022 în oraşul Buftea, 
Parcul dintre Flori. 

Art. 2. - Se împuterniceşte primarul/viceprimarul oraşului Buftea Buftea să semneze 
acordul de colaborare ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.3. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire 
şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LILIANA -
(semnează Gheorgh 

conform dispoziţiei nr 
a-Camelia 

.08.2022) 




