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HOT ĂRÂREA N R. 116 
din 26 Octombrie 2012 

privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor tehnico- economici,a 
Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor Tehnice- faza de proiectare 
D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unor blocuri 

de locuinte din oraşul Buftea 
' 

Consiliu/loca/ al oraşului Buftea intrunit in şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2012 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului de Achiziţii Publice şi Investiţii prin care se propune 

aprobarea Studiului de Fezabilitate, Proiectul Tehnic - faza de proiectare D.A.L.I. în 
vederea creşterii performanţei energetice a unui număr de 42 blocuri de locuinţe din 
oraşul Buftea şi actualizarea Studiului de Fezabilitate, Proiectul Tehnic - faza de 
proiectare D.A.L.I., în vederea creşterii performanţei energetice a unui număr de 12 
blocuri de locuinţe din oraşul Buftea; 

• Avizele Consiliului Tehnice- Economic al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului de 
la nr.411/434/- 464/475/25.10.2012, 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 
• Avizul Comisiei pentru Activităti Economice şi Financiare ; 
• Avizul Comisiei pentru Agricultură şi Mediu ; 
• Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism ; 
• Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 

eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 
93/76/CEE a Consiliului ; 

• Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative (,-2); 
În conformitate cu prevederile art.11 alin . 3, art.13, art.14 lit. a, art. 19 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 - privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe şi ale art.11 din Norma Metodologică din 17.03.2009 de aplicare a O.U .G. 
nr.18/2009 ; 

În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (4) lit.d), si al art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnice - economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind 
creşterea performanţei energetice a unui număr de 42 blocuri de locuinţe din oraşul Buftea, 
identificati conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnica - economici aferenţi obiectivelor de 
investiţii privind creşterea performanţei energetice a unui număr de 12 blocuri de locuinţe 
din oraşul Buftea,identificaţi conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Studiile de Fezabilitate, Proiectele Tehnice - faza de proiectare 
D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unui număr de 42 blocuri de locuinţe 
din oraşul Buftea, conform celor 42 de documentaţii întocmite în acest sens de 
S.C.PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L. 

Art.4. Se aprobă actualizarea Studiilor de Fezabilitate, Proiectele Tehnice - faza de 
proiectare D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unui număr de 12 blocuri 
de locuinţe din oraşul Buftea conform celor 12 documentaţii întocmite în acest sens de 
S.C.PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L. 

Art. 5. Se aprobă valorile stabilite prin documentaţiile tehnica - economice aferente 
celor 42 de blocuri identificate individual pe fiecare bloc în parte, conform Anexei nr. 3 la 
prezenta hotărâre . 

Art. 6. Se aprobă valorile stabilite prin documentaţiile tehnica - economice aferente 
celor 12 de blocuri identificate individual pe fiecare bloc în parte, conform Anexei nr. 4 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 7. Oraşul Buftea prin Consiliul local va asigura, pe lângă cota de 30% ce-i revine 
de drept conform art.13 din O.U.G. nr.18/2009, şi preluarea integrală a cheltuielilor aferente 
lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari. 

Art. 8. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor de proiectare şi execuţie 
a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivele prevăzute la art.1 şi art.2 astfel: 

)> 17.453.149,00 lei compusă din:11.444.931,00 lei reprezentând cota de 30% 
de la bugetul local + 6.008.218,00 lei reprezentând 20% cota parte ce revine 
asociaţiilor de proprietari pentru 42 de blocuri ; 

)> 7.301.848,24 lei compusă din: 5.444.942,34 lei reprezentând cota de 30% de 
la bugetul local + 1.856.905.90 lei reprezentând 20% cota parte ce revine asociaţiilor 
de proprietari pentru 12 de blocuri; 

Art. 9. La data aprobării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice hotărâre 
contrară . 

Art.1 O. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' 
ORAŞUL BUFTEA 

PRIMAR 

În temeiul prevederilor art. 45 aliniatul (6) din Legea nr. 21512001, republicată, 

privind administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea şi 

actualizarea indicatorilor tehnica- economici, a Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor 
Tehnice - faza de proiectare D.A.L.I. În vederea creşterii performanţei energetice a unor 
blocuri de locuinţe din oraşul Buftea 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Conform Programului Guvernului României pentru perioada 2009-2012, printre 
obiectivele incluse la Capitolul 16 - Politici de dezvoltare regiona lă, a infrastructurii publice 
de interes local şi a turismului_se numară: 

i- Implementarea unor programe de inteNenţii şi continuarea programelor 
existente în infrastructura de interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a condiţiilo r 
de locuire conform cerinţelor europene în scopul creşterii calităţii vieţii; 

~ Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor 

publice; 
~ Creşterea alocărilor de resurse financiare din bugetul de stat pentru derularea 

programelor naţionale de dezvoltare a infrastructurii de interes local ; 
~ 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pune în aplicare politicile Guvernului 

României în domeniul energiei, respectiv de creştere a eficienţei energetice cu 20% şi de 
reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul anului 2020 prin .. Programul 
naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locui nţe", 
conform OUG 18/2009, realizat în parteneriat cu autorităţile publice locale. 

În vederea creşterii performanţei energetice a unui număr de 54 (42+12) blocuri de 
locuinţe din orasul Buftea, Primaria oraşului Buftea prin reprezentanţii săi legali consideră 
oportună participarea la programul mai sus menţionat privind accesarea fondurilor 
necesare. 

Uniunea Europeană prin Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi seNiciile 
energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca 
statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii 
finali.Necesitatea reducerii consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe, 
în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior în apartamente este sustinută 
prin promovarea de programe integrate Planului naţional de eficienţă energetică . 

In conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2009 - privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe Consiliul local aprobă, la 
propunerea coordonatorilor locali, respectiv· a primarului: 

a) indicatorii tehnica-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

În sensul celor exprimate mai sus a fost întocm ită documentatia de avizare a 



indicatorilor tehnica - economici a lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei 
energetice conform O.U.G. 18/2009, necesară în vederea obţinerii avizelor din partea 
Consiliului Tehnica-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului: 

o Studiul de fezabilitate 
o Proiectul tehnic- faza de proiectare- D.A.L.I (Documentatie Avizare pentru 

Lucrări de Intervenţie) -pentru cele 54 de blocuri(42+12); 
Documentaţia a fost întocmită în funcţie de expertizele tehnice şi auditul energetic 

pentru fiecare bloc în parte. 
Soluţiile economice sunt specifice fiecărui bloc în parte în funcţie de necesarul 

lucrărilor ce urmează a fi executate şi sunt prezentate în documentaţia specifică aferentă 
fiecarui bloc. 

Astfel,conform art.13 din O.U.G. nr.18/2009, pentru realizarea proiectului pentru 
cele 42 de blocuri de locuinţe sunt identificate ca surse de finanţare următoarele variante: 
Varianta A 
În cazul în care de la bugetul local se finantează 30% din valoarea lucrărilor, cota este 
11.444,931,00 lei conform distribuţiei: 
1. Buget de stat: 50% 
2. Buget local: 30% 
3. Fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% 
Varianta B 
În cazul în care de la bugetul local se finantează 50% din valoarea lucrărilor cota este 
17.453.149,00 lei conform distribuţiei: 

1. Buget de stat: 50% 
2. Buget local: 30% + 20% 
Totodată s-a realizat şi actualizarea valorică faza de proiectare - D.A.L.I în vederea 

creşterii performanţei energetice a unui numar de 12 blocurilor de locuinţe din oraşul 
Buftea. 

Astfel pentru executarea lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii performanţei 
energetice sursele de finanţare sunt următoarele: 
Varianta A 

În cazul în care de bugetul local se finantează 30% din valoarea lucrărilor, cota este 
5.444.942,34 lei conform distribuţiei: 

1. Buget de stat: 50% 
2. Buget local: 30% 
3. Fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% 

Varianta 8 
În cazul în care de la bugetul local se finanţează 50% din valoarea lucrărilor cota este 

7.301.848,24 lei conform distribuţiei. 
1.Buget de stat: 50% 
2 .Buget local: 30% + 20% 

Valorile sunt stabilite prin documentaţia tehnica- economică pentru fiecare bloc în 
parte. 

Pentru stabilirea solutiilor tehnice, s-a avut în vedere starea tehnică a fiecarui bloc 
în parte şi a fost stabilită în funcţie de necesitatea asigurării cerinţelor esenţiale, respectiv: 

• rezistentă mecanică si stabilitate, constatându-se că nu sunt necesare 
intervenţii structurale pentru mărirea nivelului de asigurare a protecţiei seismice pentru 
construcţiile din clasa III de importanţă; 

• economie de energie si izolare termică, constatându-se că nu se întrunesc 
condiţiile privind consumul anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/mp 
arie utilă şi an. 

Ca soluţii tehnice sunt propuse: Izolarea termică a pereţilor exteriori, finisaje, 
soclul, înlocuirea tâmplăriei existente care nu este termoeficientă, termo-hidroizolarea 
planşeului peste ultimul nivel, izolarea termică a planşeului peste subsol, precum şi alte 
lucrări suplimentare detaliate în documentaţie. 

In consecinţă reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de 
locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea 



efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră , 
creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil util izat la 
prepararea agentului termic pentru încălzire , precum şi ameliorarea aspectului urbanistic 
al localităţii. 

Totodată , prin aprobarea acestui proiect se va realiza : 
- susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza 

financiară actuală le poate avea asupra sectorului energetic şi al construcţiilor, inclusiv prin 
utilizarea resurselor energetice la nivel national; 

- degrevarea bugetului statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, reducându
se cheltuielile cu întreţinerea blocurilor de locuinţe prin reducerea facturilor la încălz ire ; 

-se asigură susţinerea operatorilor economici din domeniul construcţiilor precum şi 
creearea de noi locuri de muncă . 

A vând În vedere: 
- prevederile art. 11 alin. 3, art. 13, art. 14 /it. a, art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 1812009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe ; 

- prevederile art. 36 alin.(1), alin. (4) lit.d) , şi al art.45 alin. (1) din Legea nr. 
21512001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art.11 din Norma Metodologică din 17.03.2009 de aplicare a 
O.U.G. nr.18/2009 ; 

supun aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre . 



Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice 

• Studiul de fezabilitate , Proiectul tehnic - faza de proiectare - D.A.L.I 

(Documentatie Avizare pentru Lucrări de Intervenţie) în vederea creşterii 

performanţei energetice a unui numar de 42 blocurilor de locuinţe din 

oraşul Buftea (conform anexat) 

• Actualizarea studiului de fezabilitate , Proiectului tehnic - faza de proiectare 

- D.A.L.I în vederea creşterii performanţei energetice a unui numar de 12 

blocurilor de locuinţe din oraşul Buftea (conform anexa2) 

A vând în vedere: 

•!• Programul Guvernului României pentru perioada 2009-2012 în cadrul căreia printre 

obiectivele incluse la Capitolul 16- Politici de dezvoltare regională, a in(i·astructurii publice 

de interes local şi a turismului se numară: 

.1- Implementarea unor programe de intervenţii şi continuarea programelor existente în 

infrastructura de interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de 

locuire conform cerinţelor europene în scopul creşterii calităţii vieţii; 

.1- Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor publice; 

.1- Creşterea alocărilor de resurse financiare din bugetul de stat pentru derularea 

programelor naţionale de dezvoltare a infrastructurii de interes local; 

•!• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pune în aplicare politicile Guvernului 

României în domeniul energiei, respectiv de creştere a eficienţei energetice cu 20% şi de 

reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul anului 2020 prin "Programul 

naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe", 

conform OUG 18/2009, realizat în patieneriat cu autorităţile publice locale. 

Primaria oraşului Buftea prin reprezentanţii săi legali consideră oportună participarea la 

programul mai sus menţionat privind accesarea fondurilor necesare în vederea executării 

lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a unui numar de 42 

blocuri din oraşul Buftea (conform anexei ataşate). 

În sensul celor exprimate mai sus a fost întocmită documentatia de avizare a indicatorilor 

tehnica --economici a lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice conform 

OUG 18/2009, necesară în vederea obţinerii a vizelor din partea Consiliul Tehnico-Economic al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 



Solutiile tehnico-economice propuse în studiul de fezabilitate si Proiect tehnic 

faza de proiectare - D.A.L.I 

Soluţii tehnice. 

Pentru stabilirea solutiilor tehnice, s-a avut în vedere starea tehnică a fiecarui bloc în parte şi a 

fost stabilită funcţie de necesitatea asigurării cerinţelor esenţiale, respectiv: 

• rezistenţă mecanică şi stabilitate, constatându-se că nu sunt necesare intervenţii 

structurale pentru mărirea nivelului de asigurare a protecţiei seismice pentru construcţiile 

din clasa III de importanţă; 

• economie de energie şi izolare termică, constatându-se că nu se întrunesc condiţiile 

privind consumul anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/mp arie utilă 

şi an. 

Solutii tehnice propuse. 

Izolarea termică a pereţilor exteriori: 

Executarea lucrărilor presupune: 

• Pregătirea suportului (zidăria, tencuiala să fie uscată, lipsită de praf etc.); 

• Executarea propriu-zisă (lipirea plăcilor termoizolante, dibluirea, şpăcluirea şi armarea şi 

executarea finisajului). 

Se va curăţa suprafaţa peretelui de tencuială care prezintă pericol de desprindere. Se montează 

polistirenul expandat de 1 O cm grosime cu adeziv şi holdşuruburi. Se fixează plasa de fibră de 

sticlă şi se aplică masa de şpaclu. Se aplică tencuiala decorativă. 

Se acceptă în zona geamurilor să se monteze polistiren extrudat de 2 cm minim pentru a nu se 

depăşi gurile de ventilare a tâmplariei existente sau a celei care se montează. Se recomandă acolo 

unde se poate chiar desfacerea parţială a tencuielii în j urui geamurilor pentru a mai câştiga în 

grosimea de polistiren. 

Finisaje: -Tencuială decorativă. 

Soclul: Soclul se va placa cu polistiren extrudat rezistent la umiditate de 1 O cm grosime, care se 

va prelungi şi sub trotuar cu cea. 30 cm. Peste stratul termoizolant se execută o tencuială 

decorativă. 

Înlocuirea tâmplăriei existente care nu este termoeficientă: 



Se va inlocui tâmplăria existentă inclusiv cea de la accesul în imobil cu tâmplărie termoeficientă 

din PVC cu geam termopan. Se vor monta glafuri din PVC sau tablă la partea inferioară a 

geamurilor (a tâmplăriei). 

Termo-hidroizolarea planşeului peste ultimul nivel: 

Se va curăţa stratul suport. Se va aplica spuma poliuretanică în grosime constantă de 5 cm 

grosime. Se aplică stratul suport UV, se montează pietriş de protecţie 5 cm. 

Izolarea termică a planşeului peste subsol: 

Se va termoizola planseul peste subsol cu polistiren 6 cm grosime. 

Mai este necesară realizarea următoarelor lucrări: 

• reparaţii la nivelul elementelor de finisaj ale faţadelor cu curăţirea elementelor de faţadă 

care prezintă pericol de desprindere; 

• te1moizolarea la nivelul subsolului a instalaţiei de distribuţie apă caldă fie menajeră fie ca 

agent termic cu vată minerală de 5 cm grosime. 

• nu se vor realiza intervenţii la nivelul instalaţiei termice a blocului de locuinţe. 

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. e) 

şi f) din OUG nr. 18/2009, cu completările şi modificările ulterioare: 

Lucrările de deomontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe 

faţadele/ şarpanta blocului de locuinţe. 

Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: conform mt. 4 lit. a)- d) din OUG nr. 18/2009 care au 

ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 k Wh/mp şi an, cu o durată de 

recuperare a investiţiei mai mică de 1 O ani, în condiţii de eficienţă economică. 

Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 6 din OUG nr. 

18/2009, cu completările ulterioare): 

Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă protenţial pericol de desprindere 

şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de 

intervenţie. 

Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului te1mic pentru încălzire aferentă 

părţilor comune ale blocului de locuinţe. 

Documentaţia a fost întocmită funcţie de expertizele tehnice şi auditul energetic pentru fiecare 

bloc în parte. 



Soluţiile economice sunt specifice fiecarui bloc în parte funcţie de necesarul lucrărilor ce 

urmează a fi executate şi sunt prezentate în documentaţia specifică aferentă fiecarui bloc. 

Surse de finantare: 

Varianta A) 

În cazul în care de la bugetul local se finantează 30% din valoarea lucrărilor, cota este 

11,444,931.001ei conform distribuţiei: 
1. Buget de stat: 50% 

2. Buget local: 30% 

3. Fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% 

Varianta B) 

În cazul în care de la bugetul local se finantează 50% din valoarea lucrărilor cota este 

17.453.149,00 lei conform distribuţiei 

1. Buget de stat: 50% 

2. Buget local: 30% + 20% 

Valorile stabilite prin documentaţia tehnica- economică pentru fiecare bloc în parte se regăsesc 

în anexa 3. 

Actualizarea valorică faza de proiectare - D.A.L.I în vederea creşterii performantei 

energetice a unui numar de 12 blocurilor de locuinte din orasul Buftea. 

Deasemenea a fost efectuată actualizarea valorică a documentatiei economice întocmită în anul 

201 O, privind creşterea performanţei energetice a unui numar de 12 blocurilor de locuinţe din 

oraşul Buftea (conform anexa4) 

Astfel pentru executarea lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice 

sursele de finanţare sunt urmatoarele: 

Varianta A) 

În cazul în care de bugetul local se finantează 30% din valoarea lucrărilor, cota este 

5.444.942,34 lei conform distribuţiei: 

1. Buget de stat: 50% 

2. Buget local: 30% 

3. Fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% 

Varianta B) 

În cazul în care de la bugetul local se finantează 50% din valoarea lucrărilor cota este 

7.301.848,24 lei confmm distribuţiei 



3. Buget de stat: 50% 

4. Buget local: 30% + 20% 

Valorile stabilite prin documentaţia tehnico- economică pentru fiecare bloc în parte se regăsesc 

în anexa 4. 

În conformitate cu legea administraţiei publice locale m-. 215/2001, republicată 2007, 

secţiunea 2 privind atribuţiile Consiliului Local , potrivit art.36, alt.4, tit d, Consiliul Local 

aproba documentaţiile tehnice -economice pentru lucrările de investiţii de interes local ş i asigură 

condiţiile necesare, în vederea reali zării acestora . 

În baza celor expuse mai sus supun, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico- economice Studiul de fezabilitate , Proiectul tehnic - faza de 

proiectare- D.A.L.I (Documentatie Avizare pentru Lucrări de Intervenţie) în vederea 

creşterii performanţei energetice a unui numar de 42 blocurilor de locuinţe din oraşul 

Buftea (conform anexat), Actualizarea studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic- faza 

de proiectare D.A.L.I în vederea creşterii performanţei energetice a unui numar de 12 

blocurilor de locuinţe din oraşul Buftea (conform anexa2), aprobării Consi liului Local. 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

AVIZ 

Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor 
tehnice- economici, a Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor Tehnice - faza de 
proiectare D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unor blocuri 
de locuinţe din oraşul Buftea. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA. 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formata din urmatorii consilieri locali: 
Rudeanu Florentina - Mirela - presedinte, Marin Doinita -secretar, Baron Stela -
membru, Rogoveanu Ion-membru, Gioarsă Constantin Richard- membru 

' ~ ' ..L .r , o 2-o /2-. INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA ................ : .... : ............ .. ...................... .. .. 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ...................... ..... ................. . ....... .... .. .... . ....... .... . ........... . ... . . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NEFAV~BILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor 
tehnico- economici, a Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor Tehnice- faza de 
proiectare D.A.L.I. în vederea creşteri i performanţei energetice a unor blocuri 
de locuinte din oraşul Buftea. · 

1 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
OPINII/DIVERGENTE .. ...... ........ ....................... .... ....... ...................... ... ..... .. 

' 

... ... ... .... .. ... ....... .. ................ · ...... ....... . .............. .... . .. ...... . ... .. ... .. ... ... .......... . 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 
PRE DINTE 

RUDEANU 15 TINA - MIRELA 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI MEDIU 

AVIZ 

Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor 
tehnico- economici, a Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor Tehnice- faza de 
proiectare D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unor blocuri 
de locuinţe din oraşul Buftea 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 

COMISIA PENTRU AG.RICUL TURĂ ŞI MEDIU - formata din urmatorii 
consilieri locali : Stanciu Tanase, Nastase Carne/ia, Dumitru Constantin- Florin, Fera 
Pastorel Otonel, Gioarsa Constantin- Richard 

- V - 2 G ' /O 2 0 (Î?_ INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA ...... .. .... .. .... ........ ~ .............................. . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL /INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE o 00 o o o o 00 o o o 0 0 o o 00 o o o 00 o o O o o 00 o O o o o o 00 o o 000 o o o o o 00 o o o o o o o o o o o o o 00 o o 00 o O o 00 o 0 0 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 ~ILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor 
tehnico- economici, a Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor Tehnice- faza de 
proiectare D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unor blocuri 
de locuinţe din oraşul Buftea 

FATĂ DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII /DIVERGENTE ................................................................................. . 

' 

PREŞEDINTE 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI MEDIU, 

STANCIU TANASE 

~· 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor 
tehnico- economici, a Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor Tehnice- faza de 
proiectare D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unor blocuri 
de locuinţe din oraşul Buftea. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM formata din 
urmatorii consilieri locali: Romahescu Constantin, Nastase Carne/ia, Topai Emilian, 
Tudor Gheorghe, Costea Daniel 

~o o o o o o o o o o o 'V' 'A' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 'J_{" o 'lo •,: w/~' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O 

INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .... .. .... .. .. ; ........................................... . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ... . .... ...... ... ........................................ ... ..•............. 

ÎN URMA DEZBATERI COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
BILĂ A PROIECTULUI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor 
tehnico- economici, a Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor Tehnice- faza de 
proiectare D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unor blocuri 
de locuinţe din oraşul Buftea. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE .................. .... ..... .. .... ... .. ........ ..... .. ...... .... ... ............... .. 

' 

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 
PREŞE INTE, 

Romane u Constantin 


