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HOTĂRÂREA NR. 28 
din 06 martie 2023 

privind încheierea unui parteneriat în vederea realizării proiectului "Amenajăm 
grădina din curtea şcolii", 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, 

Autorizaţii şi Avize; 
• Adresa Asociaţiei de peisagistică arhitecturală nr. 2/16.02.2023 înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr. 3599/16.02.2023; 
• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• 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 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, 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 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 şi Asociaţia de Peisagistică Arhitecturală - Cu ochii pe verde, în vederea 
realizării proiectului „Amenajăm grădina din curtea şcolii", şi punerea la dispoziţia 
proiectului a unei suprafeţe de teren de cca 200 mp, în incinta Şcolii Gimnaziale nr.1 
Buftea, în vederea realizării acestuia. 

(2) Termenul de valabilitate al parteneriatului este 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 general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LJLJANA - Ml AELA 




