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HOTĂRÂREA NR. 178 
din 12 decembrie 2022 

privind organizarea Pomului de Crăciun 2022 

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 

Direcţia Economică; 
■ Hotărârea Consiliului local nr. 160/26.11.2021 privind aprobarea programului de 

activităţi cultural • artistice şi educative pentru anul 2022, propus de Centrul Cultural 
Buftea; 

■ 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, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, ale 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; 

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. ( 1) Se aprobă organizarea Pomului de Crăciun de către Centrul Cultural 
Buftea cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022. 

(2) Cheltuielile pentru achiziţionarea cadourilor sunt suportate din bugetul 
Centrului Cultural Buftea, în limita fondurilor alocate prin Hotărârea Consiliului local 
privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022. 

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, 
SECRET AR GENERAL, 

ANGHEL LI 




