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HOT ĂRÂREA NR. 118 
din 19 Noiembrie 201 2 

privind înfiinţarea unui "Centru rezidenţial pentru tinerii din centre de 
plasament ş i cantină socială în Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov" 

Consiliu/loca/ al oraşului Buftea Întrunit În şedinţa extraordinară din data de 
19 Noiembrie 2012 

Având În vedere: 
Expunerea de motive prezentată de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 

Buftea; 
Ţinând seama de raportul de specialitate al Serviciului Investiţii , Achiz iţii Publice, 

Informatică prin care se propune înfiinţa rea unui "Centru rezide nţial pentru tinerii din 
centre de plasament ş i ca ntină socia l ă în Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov"; 

Programul de investiţ ii publice privind utilizarea excedentului din anii precedenţi 
pentru anul 20 12 aprobat prin Hotă râ rea Consiliului Local nr. 107 din 26 octombrie 201 2 
privind rectificarea utiliză rii excedentului din anii precedenţi al Oraşului Buftea, pe anul 
201 2. 

Văzând avizele comisiilor de· specialitate, ale Consiliului Local al Oraşului Buftea, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţe le Publice Locale cu 

modifică rile ş i completările ulterioare, ale Leg ii nr. 293/2011 actua lizată ; 

În temeiul prevederilor art . 36, alin . 4), litera d). şi art. 45, alin. 2) din Legea 
215/2001 , republicată , cu modifică rile ulterioare, privind administraţia publică loca lă . 

H O T Ă RĂ Ş T E 

Art. 1. Se aprobă accesarea unei finanţări prin intermediul Fondului Naţiona l 

Solidaritatea gestionat de către Ministerul Muncii, Familiei ş i Protecţiei Sociale prin 
realizarea unui roiect privind "Centru rezidential entru tinerii din centre de 
plasament ş i cantină socială în oraşul Buftea, Judeţul Ilfov" ; 

Art. 2. Se aprobă cofi nanţarea din bugetul local a contribuţie i proprii de până la 
30% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului privind " Centru rezidenţial pentru 
tinerii din centre de plasament şi cantină socială în oraşul Buftea, Judeţul Ilfov", 
aşa cum reies din Studiul de fezabilitate. 

Art. 3. Consiliul Local al Oraşului Buftea, Judeţul Ilfov se angajează să suporte din 
bugetul local toate cheltuielile neeligibile ale proiectului ş i toate cheltuielile aferente 
punerii în funcţiune a obiectivului de investiţie , aşa cum reies din Studiul de fezabilitate. 



Art. 4. Consiliul Local al Oraşului Buftea, Judeţu l Ilfov se angajează să asigure 
cheltuielile de funcţionare ulterioară şi să păstreze destinaţia iniţială sau de destinaţie 

socială socială a obiectivului pentru o perioadă de cel puţin 1 O ani de la data 
semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea l ucrărilor de investiţii finanţate de 
Ministerul Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Art. 5. Se aprobă documentaţia tehnica - economică aferentă proiectului privind 
"Centru rezidenţial pentru tinerii din centre de plasament şi cantină socială în 
oraşul Buftea, Judeţul Ilfov " - elaborată în conformitate cu Hotărârea Guvernului 
nr.28/2008. 

Art. 6. Se desemnează responsabil de proiect şi se împutern iceşte pentru 
semnarea contractului vizând realizarea documentaţiei aferente investiţie i şi pentru 
relaţia cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în raport cu proiectul privind 
"Centru rezidenţial pentru tinerii din centre de plasament şi cantină socială în 
oraşul Buftea, Judeţul Ilfov" , primarul Oraşului Buftea, Judeţul Ilfov, domnul Gheorghe 
PISTOL. 

Art. 7. Primarul Oraşului Buftea, Judeţul Ilfov, serviciul Contabilitate, serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 8. Secretarul oraşului Buftea, Judeţul Ilfov va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate, celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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