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HOTĂRÂREA NR. 184 
din 12 decembrie 2022 

privind acordarea de premii elevilor/sportivilor precum şi cadrelor 
didactice/antrenorilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/ 

competiţii interne/internaţionale 

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 Direcţia Economică şi Serviciul Juridic 

şi Autoritate Tutelară prin care se propune premierea elevilor/sportivilor/cadrelor didactice 
antrenorilor conform cererilor înregistrate la Primăria oraşului Buftea; 

, Hotărârea Consiliului local nr. 16/25.02.2022 privind aprobarea bugetului general 
al oraşului Buftea pentru anul 2022; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 153/26.07.2019 pentru aprobarea Regulamentului 
privind susţinerea elevilor /tinerilor /sportivilor bufteni care au obţinut rezultate deosebite 
la concursuri/competiţii interne /internaţionale; 

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

Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie; 
, Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
, Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte; 

Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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, ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei 
fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.129 alin. (1 ), alin. 
(14) din Codul dministrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) 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. - Se aprobă acordarea de premii din bugetul local al oraşului Buftea pe anul 
2022, elevilor/sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii 
interne/internaţionale precum şi cadrelor didactice/antrenorilor care i-au pregătit pe 
aceştia, prevăzuţi în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 



Art.2. - Primarul oraşului Buftea prin Serviciul Buget Finanţe, Contabilitate, va duce 
la îndeplinire prevederile 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, persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului judeţului 
Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRET AR GENERAL, 




