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HOTĂRÂREA NR. 201 
din 28 decembrie 2022 

privind încheierea unui parteneriat în vederea realizării proiectului pilot „Pădure
Parc" în oraşul Buftea 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe - Alexandru, 

viceprimarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu locativ, 

Autorizatii si Avize; 
•Adr~sa Asociaţiei CSR NEST nr. 67/ 28.11.2022, înregistrată ta Primăria oraşului 

Buftea cu nr. 09.12.2022; 
• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică si de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, c), e) alin. (9) lit. a), alin.(14) 

din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, ale 
Legii nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republ icată , cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transpare nţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) 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. - (1) Se aprobă încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea • Consiliul 
local Buftea Asociaţia CSR NEST şi Asociaţia de Peisagistică Arhitecturală în vederea 
implementării proiectului pilot „Pădure-Parc" în oraşul Buftea şi punerea la dispoziţia 
proiectului a unei suprafeţe de teren, din patrimoniul UAT, în vederea realizării acestuia. 

(2) Termenul de valabilitate al parteneriatului este până la finalizarea proiectului 
pilot respectiv până la data de 31.12.2023, cu posibilitate de prelungire. 

Art. 2. - Se împuterniceşte Viceprimarul oraşului Buftea să semneze acordul de 
parteneriat, să dispună măsurile necesare şi să semneze documentele cu implicaţie ce se 
vor încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 . - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publ ică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Asociaţi ei CSR NEST şi Instituţiei 
Prefectului ~cifflw-.i!~v. 
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Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




